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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zawarta w dniu .............................................. w Rudzin cu  pomiędzy: 

Gminą Rudziniec, ul. Gliwicka 26, 44-100  Rudziniec 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika: Aleksandra Jakubek 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej tres ci: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na: 

1) Wycince drzew i krzewo w rosnących na terenach będących własnos cią Gminy Rudziniec, działki 

nr 258/159, 255/77, 253/158, 256/77, 270/159, 265/159, 76 - obręb Rudziniec wraz  

z pozyskaniem drewna w ramach zadania pn.  „Budowa centrum przesiadkowego typu „Park & 

Ride” oraz „Bike & Ride” przy dworcu PKP w Rudzin cu”. 

a) wykaz drzew i krzewo w przeznaczonych do usunięcia stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej 

umowy. 

b) drewno pozyskane w ramach realizacji zamo wienia stanowi własnos c  Wykonawcy. 

Szacowana ilos c  i wartos c  drewna stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2) Dokonaniu nasadzen  zastępczych za wycięte drzewa w ilos ci 21 sztuk drzew na działkach 

gminnych : 

a) nr 255/77 obręb Rudziniec  - wis nia osobliwa – 1 szt. 

b) nr 118/16 – obręb Niewiesze – dąb szypułkowy  - 7 szt., sosna zwyczajna – 5 szt.,  

klon zwyczajny – 5 szt., s wierk pospolity – 3 szt. 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas okres lony tj. 21 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

2. Za datę zakon czenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę podpisania protokołu 

odbioru. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oso b posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie bhp oraz wyposaz onych w odpowiedni sprzęt i narzędzia; 

b) zabezpieczenia miejsc wycinki stosownym oznakowaniem i kierowanie ruchem w trakcie 

prowadzenia prac; 

c) zabezpieczenia przed uszkodzeniem bądz  zniszczeniem infrastruktury drogowej, infrastruktury 

towarzyszącej oraz mienia oso b trzecich, zlokalizowanych w miejscach wycinki (w tym, gdy jest 

to konieczne, uzyskanie zgody włas cicieli urządzen  na ich zabezpieczenie oraz ponoszenie 

wszelkich koszto w tych działan ); 

d) uprzątnięcia terenu objętego pracami i utylizacji bądz  zagospodarowania we własnym zakresie 

odpado w (drewna, gałęzi , karpiny) powstałych w wyniku przeprowadzonych robo t; 

e) zapewnienia nadzoru ornitologicznego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ich mieniu 

w trakcie wykonywanych robo t oraz odpowiedzialnos c  za uszkodzenia infrastruktury drogowej, 

komunalnej, komunikacyjnej i innych. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umo w ubezpieczenia  

z tytułu szko d, kto re mogą zaistniec  w związku z okres lonymi zdarzeniami losowymi oraz  

od odpowiedzialnos ci cywilnej na czas realizacji prac objętych umową. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonac  przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale 

Podwykonawco w. 

2. Zakres prac realizowanych przy udziale Podwykonawco w obejmuje: …………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformowac  na pis mie Zamawiającego o szczego łowym zakresie 

innych robo t powierzonych Podwykonawcy w terminie nie kro tszym niz  5 dni przed przystąpieniem 

do wykonywania tych robo t przez Podwykonawcę. 

4. Przed zawarciem umo w z Podwykonawcami Wykonawca na z ądanie Zamawiającego zobowiązuje 

się udzielic  mu wszelkich informacji dotyczących tych Podwykonawco w.  

5. Powierzenie wykonania częs ci robo t Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos ci 

za terminowe i nalez yte wykonanie przedmiotu Umowy, takz e w częs ci powierzonej 

Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za działania i zaniechania 

Podwykonawco w i ich pracowniko w oraz oso b pozostających z nimi w jakimkolwiek innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, tak samo jak za działania  i zaniechania własne.  

6. Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadan  zobowiązani są do stosowania wszystkich 

przepiso w wynikających z niniejszej Umowy. 

7. Zamawiający wstrzyma zapłatę wynagrodzenia do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu 

zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen  w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec 

podwykonawco w solidarną odpowiedzialnos c  za zapłatę tych wynagrodzen  – do wysokos ci 

wynagrodzen  nie zapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich 

kwot, kto re Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen  

podwykonawco w niezaspokojonych przez Wykonawcę, opartych na przepisie art. 6471 Kodeksu 

cywilnego w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego 

tytułu ponio sł Zamawiający. 

8. Zamawiający ma prawo złoz yc  na pis mie sprzeciw wobec wykonywania zgłoszonych robo t, w trybie 

okres lonym  w ust. 2 przez Podwykonawcę, w ciągu 10 dni od doręczenia mu zgłoszenia. 

§ 5 

1.  Ze strony Wykonawcy wyznacza się następujące osoby do kontakto w i wspo łpracy w ramach 

realizacji niniejszej umowy: 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

2.  Ze strony Zamawiającego wyznacza się następujące osoby do kontakto w i wspo łpracy w ramach 

realizacji niniejszej umowy: 

1) ……………………………………………… 

2) ……………………………………………… 

§ 6 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie zamo wienia na realizację przedmiotu umowy 

wynosi ………………………………… (słownie: ……………………………………………………….. ) 

w tym: wartos c  netto w kwocie: ……………………… zł, oraz wartos c  podatku VAT w kwocie: 

………………………….. zł.  

2. Strony ustalają następujące formy rozliczen  i płatnos ci za roboty: 

1) rozliczenie kon cowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru kon cowego. 
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2) płatnos c  faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek  

nr …………………………………………. Wykonawcy w banku: ……………………………………………, w terminie 

21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego. 

3. Termin zapłaty, o kto rym mowa w ust. 2 pkt 2, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu 

dokumento w rozliczeniowych tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

2) zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru kon cowego. 

4. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury os wiadczenia podwykonawco w lub 

dalszych podwykonawco w o uregulowaniu wszystkich nalez nos ci, wynikających z realizacji umowy 

o podwykonawstwo zawierające dodatkowo: 

1) informację, czy nalez nos ci te zostały zapłacone w umo wionym terminie, a w przypadku 

opo z nienia płatnos ci, wskazujące ilos c  dni tego opo z nienia, 

2) os wiadczenie, z e nie wnoszą oni do Wykonawcy z adnych roszczen  z tytułu tych umo w. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału podwykonawco w - warunkiem 

dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury os wiadczenia Wykonawcy o następującej tres ci: 

"Os wiadczam, z e przedmiot umowy, objęty fakturą nr ......, został wykonany siłami własnymi bez 

udziału podwykonawco w". 

6. Fakturę nalez y wystawic  na płatnika: Gmina Rudziniec – Urząd Gminy Rudziniec, ul. Gliwicka 26,  

44-160 Rudziniec, NIP 969-160-55-54. 

7. Zamawiający nie wyraz a zgody na obro t wierzytelnos ciami wynikającymi z niniejszej umowy. 

8. W przypadku rozbiez nos ci pomiędzy terminem płatnos ci wskazanym w dokumentach księgowych, 

a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, z e prawidłowo podano termin okres lony  

w umowie. 

§ 7 

1. Strony ustalają odpowiedzialnos c  za niewykonanie lub nienalez yte wykonanie zobowiązan  

umownych, z następujących tytuło w i w następujących wysokos ciach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezalez nych od Wykonawcy w wysokos ci 10% wynagrodzenia umownego, okres lonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezalez nych od Zamawiającego w wysokos ci 10% 

wynagrodzenia umownego, okres lonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy; 

b) za nieterminowe wykonanie robo t okres lonych niniejszą umową w wysokos ci 100 zł za kaz dy 

dzien  zwłoki; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym – w wysokos ci 2% 

wynagrodzenia umownego, okres lonego w § 6 ust 1 niniejszej umowy, za kaz dy dzien  zwłoki 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający przewiduje łączenie kar, o kto rych mowa w ust. 1 pkt 2. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia 

nalez nego Wykonawcy z tytułu przedmiotu umowy. 

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo lnych niezalez nie od kar 

umownych. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos ci, powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y  

w interesie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający moz e odstąpic  od umowy w terminie do 1 miesiąca od powzięcia wiadomos ci  

o powyz szych okolicznos ciach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje nalez ne 

wynagrodzenia z tytułu wykonania częs ci umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia; 
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2) zostanie wszczęte postępowanie upadłos ciowe lub postępowanie likwidacyjne firmy 

Wykonawcy; 

3) zostanie wydany nakaz zajęci majątku Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął robo t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złoz onego na pis mie lub tez  wykonuje przedmiot umowy niezgodnie 

z umową. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci takiego 

os wiadczenia i powinno zawierac  uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach okres lonych w pkt 2, 3 i 4 moz e nastąpic  w terminie 14 dni 

od powzięcia wiadomos ci o tych okolicznos ciach. 

§ 9 

1. Spory między stronami rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny, włas ciwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Zmiana tres ci umowy moz e nastąpic  za zgodą obu stron wyraz oną na pis mie w formie aneksu pod 

rygorem niewaz nos ci. 

3. Wykonawca nie moz e bez zgody Zamawiającego przenies c  wierzytelnos ci (przelew) wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden 

dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

………………………………… 

WYKONAWCA: 

 

 

 

…………………………………

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Inwentaryzacja zieleni. 

2. Przedmiar robo t. 

3. Wycena wartos c  uz ytko w drzewnych moz liwych do uzyskania po usunięciu drzew. 
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Informujemy, z e: 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo lnego rozporządzenia o ochronie danych),  

Dz. U. UE.L.2016.119.1 

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, 

kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl. 

2) Wyznaczylis my Inspektora Ochrony Danych, z kto rym moz e się Pan/Pani skontaktowac  w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel. 32 4000723 lub pisemnie  

na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i na podstawie zawartej z Gminą Rudziniec umowy. 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane z adnym odbiorcom danych. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do pan stwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 

7) Posiada Pan/Pani prawo do z ądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, a takz e prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c   

z prawem przetwarzania, kto rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kto rym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, z e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

9) Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy. Jez eli nie poda Pan/Pani danych moz emy 

odmo wic  zawarcia umowy. 

10) Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane w sposo b 

zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

(data i podpis Wykonawcy) 
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