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Załącznik do ZP.271.2.3.2021 

 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA  ZP.272.2.3.2021 

 
zawarta w Gostyninie w dniu ............................... 2021 r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z 

siedzibą w Gostyninie, Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego, 

kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta – Bożenę Sokołowską 

a  

…………………, REGON: ……………., NIP: ……………., wpis do KRS ………………….. 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania Wycinka drzew na działce leśnej stanowiącej własność 

Gminy Miasta Gostynin. 

2. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew z gatunku Topola, rosnących na działce leśnej 

stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina o nr 4700/1 usytuowanej przy ul. Czapskiego. 

3. Do zakresu w/w przedmiotu umowy należy: 

a) wycinka drzew, wzdłuż linii średniego napięcia. 

b) docięcie pozyskanego drewna na ustalony wymiar, 

c) ułożenie w stosy w miejscu bezpiecznym, umożliwiającym odbiór drewna transportem 

samochodowym. 

 

§ 2 

Obowiązki  Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych prac z najwyższą starannością, przepisami 

prawa, bhp i ppoż., oraz zaleceniami Zamawiającego. 

b) Wycinka drzew  wraz z przycięciem na ustalony rozmiar, oraz ułożeniem w stosy. 

c) Zapewnienie nadzoru w czasie realizacji prac posiadającego właściwe uprawnienia, jeżeli 

takie są wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa. 

d) Zabezpieczenie terenu prac pod względem bezpieczeństwa, w tym ppoż. i bhp oraz 

ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

e) Drewno pozyskane w ramach wycinki stanowić będzie własność Zamawiającego 

f) W przypadku braku lub wygaśnięcia ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone działaniami przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest 

do jego przedłużenia na okres obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1) zapłata wynagrodzenia; 

2) odebranie prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy protokołem zdawczo-

odbiorczym. 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonanie prac w terminie do 30 czerwca 2021 r. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

kwocie brutto ……………………… (słownie: ……………………………………………… złotych)), 

obejmującej należny podatek VAT. 

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres trwania umowy. 

3. Faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie 

zapłaty.  

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności tzw. Split payment, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. 

o podatku od towarów i usług – na rachunek Wykonawcy ………………………………… 

wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - i tylko taki rachunek do płatności może zostać 

wskazany w wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca innych numer rachunku 

bankowego do płatności, uznana będzie jako wystawiona niezgodnie z Umową. W takiej sytuacji 

faktura będzie podlegała korekcie, a Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności 

do czasu otrzymania prawidłowej korekty.  

6. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 5, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie 

stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / 

odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT ……………….. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP 971-06-64-961. 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nałożenia na Wykonawcę kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem wskazanym w § 3 w 

wysokości 0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie więcej niż 5.000,00 zł; 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy dzień opóźnienia, 

staje się wymagalne: 

 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Kary umowne za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za opóźnienie w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co wyraża 

on zgodę. 
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4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar umownych, 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

Wskazanie osób do kontaktów 

 

Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

– ze strony Zamawiającego upoważniony jest – ……………………, tel. …………………... 

– ze strony Wykonawcy upoważniona/y jest – …………………. Tel. ………………….. 

 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową nie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy, mają zaś zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych aktualnie obowiązujących, dotyczących 

przedmiotu umowy. 

2. Spory wynikające z treści niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 


