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Załącznik Nr 3 

do Zapytania ofertowego – zaproszenia 

do złożenia oferty (BZP.272.2.55.2017) 

(projekt) 

 

Umowa Nr  … /SP/2017 

 

zawarta w dniu ……………… 2017 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Skarbem Państwa – 

Starostą Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 

Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

1.  Annę Konieczyńską  – Starostę Jeleniogórskiego 

a ……………………………………… z siedzibą: ……………………………, zamieszkałym 

(jeśli dotyczy), posiadającym KRS (jeśli dotyczy), PESEL (jeśli dotyczy),  

NIP ………………, REGON ………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez: 

1. …………………     – ……………………………, 

2. …………………     – ……………………………. 

 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), a także 

zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik  

do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY 

zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Wycięcie 15 drzew oraz 

wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew na gruntach należących do Skarbu Państwa wraz  

z zakupem drewna pozyskanego z wycinki”.  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi wycięcia 15 (piętnastu) drzew,  

a także wykonanie cięć sanitarnych 2 (dwóch) drzew, wskazanych w tabeli w ust. 2  

i w ust. 3, wraz z uporządkowaniem terenu po przeprowadzonej wycince, a także zakup 

drewna pozyskanego w trakcie wycinki. 

2. Wykaz drzew przeznaczonych do wycięcia wg lokalizacji: 

Miejscowość Rodzaj drzewa 
Ilość 

drzew 

Obwód na wys. 

pierśnicy w cm 

Kromnów, gmina Stara Kamienica, dz. nr 317 
Lipa 1 222 

Klon 1 207 

 Rybnica, gmina Stara Kamienica, dz. nr 507/6 
Wierzba 1 378 

Olcha 1 294 

Szklarska Poręba, gmina Szklarska Poręba,  

dz. nr 237, obręb 0001 

Świerk 1 64 

Świerk 1 145 

Świerk 1 193 

Świerk 1 160 

Świerk 1 73 

Świerk 1 144 

Świerk 1 121 

Szklarska Poręba, gmina Szklarska Poręba,  Świerk 1 125 
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dz. nr 100/2, obręb 0004 Świerk 1 76 

Świerk 1 98 

Świerk 1 120 

Razem 15  

 

3. Wykaz drzew do cięć sanitarnych według lokalizacji: 
Miejscowość Rodzaj drzewa Ilość drzew 

Mniszków, gmina Janowice Wielkie, dz. nr 218/1, 

drzewa znajdują się na wysokości budynku nr 48  

w Mniszkowie 

Klon 1 

Klon 1 

Razem 2 

 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest uprzątnąć teren robót po przeprowadzonej wycince. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest w ramach wykonanej usługi zakupić drewno 

pozyskane w trakcie wycinki, za cenę wskazaną w § 6 ust. 3. 

6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe – zaproszenie  

do złożenia oferty oraz oferta WYKONAWCY. Strony oświadczają, że są  

w posiadaniu w/w dokumentów.   

 

§ 2 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1, 

z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bhp, oraz obowiązującymi normami wraz  

z oznakowaniem drogowym na czas prowadzonych prac. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o przystąpieniu 

do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, jak również o jego zakończeniu – 

w formie pisemnej lub innej formie ustalonej między stronami. 

3. ZAMAWIAJĄCY, w trakcie trwania umowy, zastrzega sobie prawo do kontrolowania 

wykonywanych przez WYKONAWCĘ prac. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest zabezpieczyć wycięte drewno przed osobami 

trzecimi. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które 

powstaną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych 

w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają WYKONAWCĘ. 

7. WYKONAWCA odpowiada materialnie za szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU  

i osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy – od chwili rozpoczęcia 

czynności związanych z wycinką drzew oraz cięciami sanitarnymi drzew do czasu 

protokolarnego ostatecznego odbioru zrealizowanego zakresu prac – a także z powodu 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

8. WYKONAWCA odpowiedzialny jest za szkody związane z realizacją niniejszej umowy, 

które zostaną ujawnione po zakończeniu umowy. 

 

§ 3 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15 grudnia 2017 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy – zgodnie z § 5 ust. 1. 
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§ 4 

 

Upoważnionym pracownikiem ZAMAWIAJĄCEGO wyznaczonym do współpracy  

z WYKONAWCĄ oraz do kontroli prawidłowej realizacji przedmiotu umowy przez 

WYKONAWCĘ jest Pan Marek Marczewski – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii  

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 

 

§ 5 

 

1. ZAMAWIAJĄCY dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie do  

3 dni licząc od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ (pisemnie, faksem lub drogą  

e-mailową) informacji o gotowości obioru wykonanych prac. 

2. Jeżeli podczas odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone jego niewykonanie lub  

nienależyte wykonanie, ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie. Powyższe 

zostanie ujęte w protokole odbioru. 

3. Przedmiot umowy uważa się za zakończony w terminie, w którym został odebrany przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 6 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla WYKONAWCY  

w wysokości (koszt całkowity): 

- wartość netto  …………………… zł 

- plus podatek VAT … % ………… zł 

- wartość brutto …………………… zł 

słownie brutto: ………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące elementy: 

Miejscowość 
Rodzaj 

drzewa 

Ilość 

drzew 

Cena jednostkowa 

brutto (w zł) 

Wykaz drzew przeznaczonych do wycięcia wg lokalizacji 

Kromnów, gmina Stara Kamienica,  

dz. nr 317 

Lipa 1  

Klon 1  

Rybnica, gmina Stara Kamienica,  

dz. nr 507/6 

Wierzba 1  

Olcha 1  

Szklarska Poręba,  

gmina Szklarska Poręba,  

dz. nr 237, obręb 0001 

Świerk 1  

Świerk 1  

Świerk 1  

Świerk 1  

Świerk 1  

Świerk 1  

Świerk 1  

Szklarska Poręba,  

gmina Szklarska Poręba,  

dz. nr 100/2, obręb 0004 

Świerk 1  

Świerk 1  

Świerk 1  

Świerk 1  

Wykaz drzew do cięć sanitarnych według lokalizacji 

Mniszków, gmina Janowice Wielkie, dz. nr 

218/1, drzewa znajdują się na wysokości 

budynku nr 48  

w Mniszkowie 

Klon 1  

Klon 1  

Razem   
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3. Cena zakupu drewna, przysługująca ZAMAWIAJĄCEMU za przedmiot umowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 5, ustalona została na podstawie Wyceny rzeczoznawcy 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, który określił wartość 

drewna na pniu w ramach wycinki drzew rosnących na gruntach stanowiących własność 

Skarbu Państwa, tj.: łączna wartość drewna brutto: …………….. zł (słownie brutto: 

……………………………………………………….) w tym:  

1) za surowiec opałowy (S4): ………………………. zł brutto (stawka VAT 8 %);  

2) za drewno wielkowymiarowe (klasa D): ……….. zł brutto (stawka VAT 23 %). 

4. Należność, o której mowa w ust. 1, przelana zostanie na rachunek bankowy 

WYKONAWCY: ………………………………………. (należy wskazać) w terminie do 

4 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku  

przez ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku,  

z którego dokonana zostanie płatność. 

5. Należność, o której mowa w ust. 3, przelana zostanie na rachunek bankowy wskazany na 

fakturze VAT wystawionej przez ZAMAWIAJACĘGO w terminie do 7 dni od daty 

wpływu faktury do WYKONAWCY. Za datę płatności uważa się dzień wpływu środków 

na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w umowie, stronom  

przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek za zwłokę. 

7. Faktury/rachunki, o których mowa w ust. 4 i 5, wystawione zostaną w terminie 2 dni od 

daty podpisania protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 

8. Podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT/rachunku stanowi 

podpisany przez strony protokół ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 7 

 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w niżej podanych 

przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy, z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO,  

w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto umowy, o którym mowa w § 6  

ust. 1;  

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

WYKONAWCĘ – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto umowy,  

o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w terminowym wykonaniu 

przedmiotu umowy lub w terminowym usunięciu wad przedmiotu umowy 

stwierdzonych przy odbiorze. 

2. Pod pojęciem nienależytego wykonania umowy należy rozumieć w szczególności: 

1) pozostawienie odpadów z wycinki (kora drzew, gałęzie, konary, masa ogrodnicza 

itp.), 

2) przemieszczenie odpadów z wycinki na inne przyległe tereny, 

3) składowanie odpadów z wycinki w miejscach do tego niewyznaczonych, 

4) niewykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, 

5) brak zabezpieczenia wyciętego drewna przed osobami trzecimi. 

3. Kary, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego  

WYKONAWCY. 

4. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 

termin płatności nie będzie dłuższy niż 3 dni licząc od dnia otrzymania wezwania  

do zapłaty kar umownych. 
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5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, strona poszkodowana może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 8 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10 

 

Wszelkie spory, które będą wynikać z realizacji niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§ 11 

 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 

egzemplarze  dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 
 

 

 WYKONAWCA                ZAMAWIAJĄCY 


