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Załącznik Nr 4 

do Zapytania ofertowego – zaproszenia 

do złożenia oferty  

(BZP.272.2.55.2018) 

 

Umowa Nr  …  /2018 

 

zawarta w dniu …………………………… 2018 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim – 

Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10,  

58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

1. ………………….    – Starostę Jeleniogórskiego, 

2. …………………..   – Wicestarostę Jeleniogórskiego, 

przy kontrasygnacie …………   – …………………………………………………, 

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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  

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.: 

Usunięcie 77 drzew rosnących w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu 

Jeleniogórskiego. 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi wycięcia 77 (siedemdziesięciu siedmiu) drzew 

rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego, o których 

mowa w ust. 2, wraz z nasadzeniem zastępczym określonym w ust. 3, frazowaniem pni 

oraz uporządkowaniem terenu po przeprowadzonej wycince, a także wycinką suchych 

konarów na 40 drzewach znajdujących się przy drogach powiatowych, o których mowa  

w ust.4. 

2. Wykaz drzew przeznaczonych do wycięcia: 

1) Świerk  szt. 1 o obwodzie  160 cm, droga powiatowa nr 2778D w Trzcińsku  

w granicach działki ewidencyjnej 347/1; 

2) Wierzba 1 szt. o obwodzie 360 cm  droga powiatowa nr 2778D w Trzcińsku  

w granicach działki ewidencyjnej 347/1; 

3) Osika 1 szt. o obwodzie 103 cm droga powiatowa nr 2778D w Trzcińsku   

w granicach działki ewidencyjnej 347/1; 



 2 

4) Osika 1 szt. o obwodzie 115 cm droga powiatowa nr 2778D w Trzcińsku   

w granicach działki ewidencyjnej 347/1; 

5) Dąb szypułkowy  1 szt. o obwodzie 114 cm droga powiatowa nr 2735D w Trzcińsku 

w granicach działki ewidencyjnej nr 391; 

6) Jesion wyniosły  3 szt. o obwodzie 195 cm, 105 cm i 150 cm droga powiatowa  

nr 2735D  w Trzcińsku w granicach działki ewidencyjnej nr 391; 

7) Klon-Jawor 3 szt. o obwodzie 105 cm, 158 cm  i 130 cm droga powiatowa nr 2735D  

w Trzcińsku w granicach działki ewidencyjnej nr 391; 

8) Lipa drobnolistna   1 szt. o obwodzie 375 cm droga powiatowa nr 2735D w Trzcińsku 

w granicach działki ewidencyjnej nr 391; 

9) Jawor 1 szt. o obwodzie 235 cm droga powiatowa nr 2735D  w Trzcińsku w granicach 

działki ewidencyjnej nr 384; 

10) Lipa drobnolistna   2 szt. o obwodzie 170 cm i 165 cm droga powiatowa nr 2735D   

w Janowicach Wielkich w granicach działki ewidencyjnej nr 661/3; 

11) Jesion wyniosły  2 szt. o obwodzie 210 cm i 270 cm droga powiatowa nr 2755D  

w Miedziance w granicach działki ewidencyjnej nr 201; 

12) Dąb szypułkowy  1 szt. o obwodzie 235 cm droga powiatowa nr 2755D  w Miedziance 

w granicach działki ewidencyjnej nr 201; 

13) Klon dwu pniowy 1 szt. o obwodzie 83,82 cm droga powiatowa nr 2750D  

w Radomierz-Komarno   w granicach działki ewidencyjnej nr 64; 

14) Dąb  2 szt. o obwodzie 230 cm i 270 cm droga powiatowa nr 2744D w Jeżowie 

Sudeckim  w granicach działki ewidencyjnej nr 95; 

15) Lipa drobnolistna  pospolity 1 szt. o obwodzie 312 cm droga powiatowa nr 2735D  

w Strużnicy  w  granicach działki ewidencyjnej nr 105 obręb 0010; 

16) Jesion  szt. 1 o obwodzie 270 cm droga powiatowa nr 2763D  w Starej Kamienicy 

w granicach działki ewidencyjnej nr 469; 

17) Świerk 1 szt. o obwodzie 60 cm droga powiatowa nr 2763D  w Starej Kamienicy 

w granicach działki ewidencyjnej nr 469; 

18) Sosna 1 szt. o obwodzie 84 cm droga powiatowa nr 2763D  w Starej Kamienicy 

w granicach działki ewidencyjnej nr 469; 

19) Klon 2 szt. o obwodzie 80 cm i 190 cm droga powiatowa nr 2763D  w Starej 

Kamienicy w granicach działki ewidencyjnej nr 446; 

20) Jesion  2 szt. o obwodzie 260 cm  i 180 cm droga powiatowa nr 2763D  w Barcinku 

w granicach działki ewidencyjnej nr 240/1; 

21) Dąb 1 szt. o obwodzie 270 cm droga powiatowa nr 2763D  w Kromnowie w granicach 

działki ewidencyjnej nr 319/3; 

22) Lipa 1 szt. o obwodzie 270 cm droga powiatowa nr 2492D  w Małej Kamienicy 

w granicach działki ewidencyjnej nr 137; 

23) Topola 1 szt. o obwodzie 262 cm droga powiatowa nr 2513D  w Kopańcu w granicach 

działki ewidencyjnej nr 474; 

24) Lipa 6 szt. o obwodzie 173,185, 190, 210, 190 i 200 cm droga powiatowa nr 2762D  

w Kromnowie w granicach działki ewidencyjnej nr 328/1; 

25) Klon 1 szt. o obwodzie 350 cm droga powiatowa nr 2750D  Radomierz-Komarno 

w granicach działki ewidencyjnej nr 64; 

26) Topola 5 szt. o obwodzie 411, 390, 433, 380 i 425 cm droga powiatowa nr 2650D  

w Podgórzynie w granicach działki ewidencyjnej nr 602/1; 

27) Dąb 1 szt. o obwodzie 512 cm droga powiatowa nr 2650D w Podgórzynie w granicach 

działki ewidencyjnej nr 602/1; 
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28) Wierzba 22 szt. o obwodzie 153, (140 i 130), 89, (136 i 142), (106 i 121 i 101 i 137), 

(103 i 192), 167, (103 i 98 i 161), (112 i 110), (174 i 160), 271, 205 cm droga 

powiatowa nr 2650D  w Podgórzynie w granicach działki ewidencyjnej nr 602/1; 

29) Dąb 1 szt. o obwodzie 84 cm droga powiatowa nr 2648D  w Dziwiszowie w granicach 

działki ewidencyjnej nr 544; 

30) Świerk 1 szt. o obwodzie 200 cm droga powiatowa nr 2778D w Wojanowie 

w granicach działki ewidencyjnej nr 155/3; 

31) Jesion  5 szt. o obwodzie 135, 135, 108, 135 i  110 cm droga powiatowa nr 2653D  

w Sosnówce w granicach działki ewidencyjnej nr 727/1; 

32) Dąb 1 szt. o obwodzie 417 cm droga powiatowa nr 2729D w Dziwiszowie  

w granicach działki ewidencyjnej nr 61/2; 

33) Dąb czerwony 2 szt. o obwodzie 205 cm i 300 cm droga powiatowa nr 2653D  

w Sosnówce w granicach działki ewidencyjnej nr 727/1. 

3. WYKONAWCA w ramach realizacji umowy zobowiązany jest dokonać, w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego, nasadzeń zastępczych w postaci 43 sadzonek drzew: 

1) drzewa liściaste – 41 sztuk; 

2) dąb szypułkowy – 2 sztuki. 

4. Wykaz drzew, w stosunku do których WYKONAWCA zobowiązany jest przeprowadzić 

wycinkę suchych konarów:  

1) nr 2654D w Karpnikach – 8 szt.  

2) nr 2735D Trzcińsko - Kowary 18 szt.  

3) nr 2723D w Rybnicy – 8 szt.  

4) nr 2653D w Sosnówce – 6 szt.  

5. WYKONAWCA zobowiązany jest w ramach wykonanej usługi zakupić drewno 

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

 

§ 2 

 

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

z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami wraz z oznakowaniem 

drogowym na czas prowadzonych prac.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe – zaproszenie  

do złożenia oferty, Specyfikacja techniczna oraz oferta WYKONAWCY. Strony 

oświadczają, że są w posiadaniu w/w dokumentów. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przystąpieniu  

do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 jak również o jego 

zakończeniu – w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail). 

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

wykonywanych przez WYKONAWCĘ prac. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest zabezpieczyć wycięte drewno przed osobami trzecimi. 

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

powstaną w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

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

w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają WYKONAWCĘ. 

8. WYKONAWCA odpowiada materialnie za szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU  

i osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z powodu 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy. 

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

które zostaną ujawnione po zakończeniu umowy. 
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§ 3 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

§ 4 

 

Upoważnionym  pracownikiem Zamawiającego wyznaczonym do współpracy z Wykonawcą 

oraz do kontroli prawidłowej realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest Pan 

Andrzej Bąk – Podinspektor w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego  

w Jeleniej Górze. 

§ 5 

 

1. ZAMAWIAJĄCY dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 2 

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 

jego 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. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania ostatecznego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustalona została na podstawie przedstawionej 

oferty. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe i nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia 

wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy,  

bez względu na okoliczności i źródła ich powstania. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi: 

- wartość netto ……………… zł 

- plus podatek VAT … % ……………… zł 

- wartość brutto ……………… zł 

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

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

o którym mowa w § 1 ust. 5, ustalona została na podstawie przedstawionej oferty 

cenowej WYKONAWCY i wynosi:  

- wartość netto ……………… zł 

- plus podatek VAT … % ……………… zł 

- wartość brutto ……………… zł 

słownie: ………………………………………………………. 

4. Wynagrodzenie WYKONAWCY, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku i zostanie pomniejszone o cenę zakupu 

drewna, wskazaną w ust. 3 – na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Należność, ustalona zgodnie z ust. 4, przelana zostanie na rachunek bankowy 

WYKONAWCY:……………………………………………………………….… (zostanie 

wskazany) albo ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 6 dni od daty otrzymania prawidłowo 
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wystawionej faktury VAT/rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia 

rachunku, z którego dokonana zostanie płatność. 

6. Faktury VAT/rachunek, o których mowa w ust. 4, wystawione zostaną najpóźniej w dniu 

następnym po dniu, w którym nastąpi podpisanie ostatecznego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. WYKONAWCA doręczy ZAMAWIAJĄCEMU fakturę 

VAT/rachunek w terminie umożliwiającym dokonanie płatności do dnia 28.12.2018 r. 

7. Podstawę rozliczenia należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy stanowi podpisany 

przez strony ostateczny protokół 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. 2;  

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

WYKONAWCĘ – w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto umowy,  

o którym mowa w § 6 ust. 2, liczonego za każdy dzień zwłoki w terminowym 

wykonaniu przedmiotu umowy lub w usunięciu wad przedmiotu umowy 

stwierdzonych przy odbiorze. 

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

1) pozostawienie odpadów z wycinki (niezgrabione liście, kora drzew, gałęzie, konary, 

masy ogrodniczej 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. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona 

może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

5. 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. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

 

 

§ 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. 
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§ 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 


