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UMOWA Nr ……./2020 

zawarta w dniu …………… 2020 roku w Chorzowie 
pomiędzy: 

Miastem Chorzów - Miastem na prawach powiatu o numerze NIP: 627-273-38-08, o numerze 

identyfikacyjnym REGON: 276255306, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów – Miejskim Zarządem Ulic 

i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, które 

reprezentuje: 

1. …………………………………………… 
a 

…………………………………………………… z siedzibą w …………………………. 

zarejestrowaną w Sądzie ……......, w …………… pod numerem KRS ……………………………, 

o numerze NIP: …………………….. o numerze identyfikacyjnym REGON: ………...……………, 

zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

którego reprezentuje: 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

 
zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, a z osobno „Stroną” 

 

W wyniku zapytania ofertowego w postępowaniu zarejestrowanego pod numerem sprawy 

GI/TW/7635/011/000/20 zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Wycinka i nasadzenia 

drzew i krzewów na terenie miasta Chorzowa” (dalej: Przedmiot umowy lub Przedmiot 

zamówienia). 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) Wycinkę drzew przy ulicy Wita Stwosza zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. 

b) Frezowanie 5 pni drzew (3 szt. o śr. 70 cm, 1 szt. o śr. 80 cm i 1 szt. o śr. 50) oraz wycinka 

120 m2 krzewów na ulicy Moniuszki na odcinku od wyjazdu z ul. Volkmara Meitzena do 

ul. Katowickiej, 

c) Przycięcie gałęzi drzewa za pomocą zwyżki na wysokości 8 m na ulicy Bałtyckiej 8, 

d) Uprzątnięcie terenu po wykonanej wycince. 

e) Nasadzenie drzew przy ulicy Wita Stwosza i Trzynieckiej w okolicy byłej stacji paliw 

„Zielona” (obecnie Toyota Chorzów – Auto Czajka) - 11 szt. jarząb mączny o obwód 

12-14 cm na wys. 100 cm. 

f) Nasadzenie krzewów przy ul. Beskidzkiej nr 15 – 19 – 85 szt. tawuła japońska wysokość 

minimum 30 cm. 

g) Pielęgnację drzew i krzewów przez okres 3 lat od odbioru prawidłowo posadzonych roślin. 

W okresie trzech lat Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji posadzonych roślin. 

Obejmuje ona: 

 Pielenie krzewów: 7 krotne w ciągu roku (do końca każdego miesiąca – kwietnia, maja, 

czerwca, lipca, sierpnia, września, października). 

 Podlewanie drzew i krzewów – w zależności od potrzeb (należy przyjąć ok. 5 l wody na 

jednokrotne podlanie jednej rośliny z uwzględnieniem kosztów poboru i transportu 

wody). 

 Wiosenne (po ustąpieniu mrozów, ale jeszcze przed rozwojem liści) i letnie (po 

kwitnieniu) cięcia formujące i pielęgnacyjne (usunięcie suchych, połamanych gałęzi). 

3. Szczegółowy zakres prac został określony w „zapytaniu ofertowym” – pismo nr: 

GI/TW/7635/011/000/20 z dnia …………….. . 

4. Integralną część umowy stanowi Formularz Ofertowy Wykonawcy z dnia ……………… . 
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§2 

REALIZACJA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone w §1 ust. 2 lit. a do lit. e niniejszej 

umowy: 

a) nasadzenia drzew i krzewów do dnia 15.11.2020 roku, 

b) pozostałe czynności do dnia 30.11.2020 roku. 

5. Datą wykonania przedmiotu umowy będzie data dokonania odbioru przez Zamawiającego 

uwidoczniona na protokole odbioru. 

 

§3 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca odpowiada zarówno w stosunku do osób trzecich, jak i w stosunku do 

Zamawiającego, za powstałe szkody w takim zakresie, w jakim szkody te są wynikiem 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających 

z postanowień niniejszej umowy, jak również za inne szkody wyrządzone przy wykonywaniu lub 

przy okazji wykonywania umowy. 

2. W razie naprawienia szkody przez Zamawiającego, za którą odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca stosownie do poprzedniego postanowienia umowy, Zamawiającemu służy 

przeciwko Wykonawcy roszczenie regresowe o pokrycie w całości zwrotu wszystkich 

niezbędnych do naprawienia szkody wydatków i nakładów. 

Nie wyłącza to możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Wykonawcy bezpośrednio przez 

poszkodowanego. 

3. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane nasadzenia. 

4. Okres gwarancji jest liczony od dnia dokonania odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy 

5. Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający na podstawie dokonanej oceny stanu 

nasadzonych drzew i krzewów wyśle do Wykonawcy wezwanie do usunięcia wad. 

6. Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym w terminie 2 tygodni od 

otrzymania wezwania. 

 

§4 

PRZEDSTAWICIELE 

1. Wykonawca wyznacza ………………. do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy. 

2. Zamawiający wyznacza ……………… jako koordynatora prac stanowiących przedmiot umowy. 

3. Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie ust. 1-2 powyżej nie wymaga zmiany umowy. 

Każda ze Stron ma obowiązek pisemnie powiadomić drugą Stronę Umowy o zmianie osoby 

wskazanej w § 4 umowy pod rygorem bezskuteczności tej zmiany w stosunku do drugiej Strony 

Umowy. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty netto: 

………………. zł (słownie: ………………….. zł 00/100), zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 

………………..r. 

Wynagrodzenie powiększone będzie o podatek VAT, który naliczony będzie według stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

fakturą końcową, po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót przez Zamawiającego na 

podstawie protokołu odbioru robót. Odbiór robót nastąpi w terminie 3 dni kalendarzowych od 

zgłoszenia wykonania robót. 
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3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 - tu dni od daty otrzymania faktury w formie 

przelewu bankowego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty Strony uznają 

dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisany przez obie 

Strony protokół odbioru.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3 

powyżej nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 

Ministerstwo Finansów, termin zapłaty określony w ust. 3 powyżej ulegnie wydłużeniu do dnia 

udokumentowania zgłoszenia numeru rachunku bankowego do Naczelnika Urzędu Skarbowego 

właściwego dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem terminów zapłaty wynikających z ustawy z dnia 8 

marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

5. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę zgłoszenia rachunku bankowego do 

właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zamawiający dokona płatności na wskazany przez 

niego rachunek bankowy w ostatnim dniu terminu na zapłatę, wynikającego z ustawy, o której 

mowa w ust. 4 powyżej, jednocześnie składając zawiadomienie do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy nie 

wskazany w wykazie, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

6. Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu posiada status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 poz. 118 z późn. zm.). 

 

§6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedotrzymanie ustalonego w § 2 ust.1 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy – 

w wysokości 0,2% ustalonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości 10% ustalonego w § 5 ust.1 wynagrodzenia netto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 
 

§7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja Umowy opóźnia się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

albo jeżeli przedmiot umowy wykonywany jest w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, 

Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W razie rozwiązania Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia go o rozwiązaniu 

Umowy przez Zamawiającego do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji Prac przy udziale Zamawiającego, oraz 

b) zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% ustalonego w § 5 ust.1 

wynagrodzenia netto. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej Wykonawcy 

będzie przysługiwała wyłącznie część Wynagrodzenia za Prace należycie (bezusterkowo) 

wykonane i odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania Umowy, pomniejszone o 

wartości kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy. 

4. Zamawiający, przed rozwiązaniem Umowy w przypadku stwierdzenia opóźnienia niezależnego 

od Zamawiającego, albo w przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy wykonywany jest 

wadliwie lub w sposób niezgodny z Umową, pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 

termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, do usunięcia naruszenia Umowy lub spełnienia 
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świadczenia w zakreślonym dodatkowym terminie, pod rygorem rozwiązania Umowy, i będzie 

uprawniony do rozwiązania Umowy za jednostronnym oświadczeniem woli po bezskutecznym 

upływie przedmiotowego terminu dodatkowego. 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE GWARANCJI NA WYKONANE NASADZENIA 

1. Ustala się zabezpieczenie na poczet gwarancji na wykonane nasadzenia w wysokości 8% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………… 

PLN (słownie złotych: ……………………………). 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy (wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia gwarancji 

na wykonane nasadzenia w formie …………………… / zwrócił się do Zamawiającego 

o potrącenie ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia gwarancji na wykonane nasadzenia 

z należnego mu wynagrodzenia). 

3. Zabezpieczenie gwarancji na wykonane nasadzenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po 

zakończeniu okresu gwarancji. 

4. Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie gwarancji na wykonane nasadzenia, w przypadku, kiedy 

Wykonawca pomimo wezwania nie usunął w terminie 30 dni wad stwierdzonych w trakcie oceny 

stanu nasadzonych drzew i krzewów opisanej w §3 pkt. 5. 

 

§9 

ODSTAPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu może 

nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, nie później niż do 

dnia ……………r. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy 

obowiązującego prawa. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

(zakaz cesji wierzytelności). 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, a w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia 

umowy, ochrony dostępu do danych i zachowania ich w tajemnicy oraz niewykorzystywania w 

innym celu. 

6. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 


