
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Wzór umowy 

 

TZUK.272…….2018 

 

Zawarta w dniu ................2018r. w Tychach pomiędzy   

Gminą Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy, NIP: 646-00-13-450 

Reprezentowaną przez: 

Agnieszkę Lyszczok – Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach 

z siedzibą 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 43, 

zwanym w dalszej treści  Zamawiającym, 

  

a 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

zwanym w dalszej części Wykonawcą 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na wycince 

drzew i krzewów z terenu Cmentarza Komunalnego w Tychach – Wartogłowcu, przy  

ul. Cmentarnej 19.  

2. Szczegółowy zakres robót dotyczący wycinki drzew obejmuje: 

a. wycinkę 50 sztuk drzew głównie gatunki iglaste takie jak świerki sp., żywotniki sp., 

cyprysiki sp. Gatunki liściaste będą występować sporadycznie. Wszystkie drzewa na 

wysokości 5 cm od podstawy pnia  będą miały do 50 cm obwodu. Zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody nie wymagają pozwolenia na usunięcie. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do samodzielnego typowania drzew. Zamawiający wytypuje i oznaczy 

farbą drzewa do wycinki. Usuwanie drzew należy wykonać z największą ostrożnością, 

gdyż wszystkie rosną w pobliżu nagrobków. Wykonane prace nie mogą generować 

ewentualnych kosztów napraw nagrobków. 

b. Załadunek, wywóz konarów i gałęzi oraz spryzmowanie w wyznaczonym przez 

Zamawiającego miejscu na cmentarzu do czasu ich zezrębkowania, 

c. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

d. spryzmowanie zrębek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres robót dotyczący wycinki krzewów obejmuje: 

a. wycinkę 4.500 m² krzewów: 

 gatunki iglaste takie jak jałowce sp, cyprysiki sp, żywotniki sp., których jest  

znaczna większość, 

 gatunki liściaste takie jak jaśminowce sp., śnieguliczki sp. i inne głównie  

w formie fragmentów żywopłotów. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do samodzielnego typowania krzewów. Zamawiający 

wytypuje i oznaczy farbą krzewy do wycinki. Usuwanie krzewów należy wykonać  

z największą ostrożnością, gdyż wszystkie rosną w pobliżu nagrobków. Wykonane prace nie 

mogą generować ewentualnych kosztów napraw nagrobków. 

b. Załadunek, wywóz gałęzi, pędów oraz spryzmowanie w wyznaczonym przez 

Zamawiającego  miejscu na cmentarzu do czasu ich zezrębkowania, 

c. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

d. spryzmowanie zrębek w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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4. Wykonawca będzie dziennie informowany o miejscach ewentualnych pochówków, tak by 

prace nie kolidowały z ceremonią pogrzebową. 

 

§ 2 

CENA UMOWY 

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości nieprzekraczającej kwoty …………….………..……zł brutto (słownie: 

……………………………………… złotych ……/100), w tym podatek Vat w kwocie 

………..………………zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy, płatne  

z pozycji budżetu: Dział 710, Rozdział 71035, § 4300, pozycja: 340032. 

 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 

podstawie potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 

robót. 

2. Płatność kwoty określonej w § 2 ust. 1 będzie zrealizowana w terminie do 31 grudnia 

2018r. 

3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym 

w ust. 2, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej, od 

wartości niezapłaconej faktury. 

4. Zamawiający oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT.  

5. Faktura powinna być wystawiona na: 

Nabywca: GMINA MIASTA TYCHY, Al. Niepodległości 49, 43 – 100 Tychy,  NIP: 

6460013450. 

Odbiorca faktury: Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43,  

43 – 100 Tychy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury za wykonane prace najpóźniej do dnia 

28 grudnia 2018 r. 

 

§ 4 

WYKONANIE UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są warunki techniczne prowadzenia zamówionych 

robót oraz dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i pracownikami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest teren, na którym będą przeprowadzane prace 

oraz wszelkie utrudnienie z tym związane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w sposób odpowiedni zabezpieczyć nagrobki, znajdujące 

się w pobliżu wykonywanych prac. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej 

działalności na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w  terminie do  

28.12.2018 r. 

6. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania i przyjęcia 

protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do powołania komisji odbioru niezwłocznie od 

powiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru robót. 

8. Do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy Zamawiający wyznacza Pana 

Adama Domagałę (tel. 32 438 22 07) oraz Pawła Cybulskiego (tel. 501 204 670), 

zatrudnionych w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach. 
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9. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady w przedmiocie umowy, 

Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad i wyznacza termin do ich 

usunięcia. 

10. W przypadku wystąpienia warunków nieprzewidzianych (np. niekorzystne warunki 

atmosferyczne, anomalia pogodowe itp.) uniemożliwiających wykonanie zakresu prac 

przewidzianego w ofercie, Zamawiający może przesunąć termin wykonania prac,  

o którym mowa w § 4, ust. 1 o czas w którym wystąpiły warunki niekorzystne. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z  terminem określonym w §4 ust. 5 lub 

wyznaczonym na podstawie §4 ust. 9, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary 

umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego, bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn będących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 1. 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym z niżej wymienionych przypadków: 

a)   jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

b) jeżeli pomimo zgłoszenia zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie 

wykonuje umowy lub w rażący sposób zaniedbuje obowiązki umowne. 

W przypadkach opisanych w pkt a-b Zamawiający może, bez zwalniania Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikającej z umowy, powierzyć wykonanie umowy innemu 

wykonawcy. Działanie takie poprzedzone będzie pisemnym powiadomieniem 

Wykonawcy 3 dni naprzód.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie spory między stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe 

w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana 

postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy 

niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

         Zamawiający:                                                                                Wykonawca: 


