
Umowa ALA-381-.........-16 
zawarta w dniu  …....................... r. w Poznaniu 

pomiędzy: 

Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,                         ul. 

Krysiewicza 7/8 , wpisanym do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000003220 
NIP 778-11-28-565        REGON 630863147 

w imieniu którego działają : 

Z – ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 

 mgr inż. Marzena Krzymańska 

zwanym w treści umowy "Zamawiającym" 

a 

firmą …............................................ z siedzibą w …......................., przy ulicy ….......................... 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy......................................., 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem  KRS: …....... 

NIP                                REGON 

lub ( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej ) 

Imię i nazwisko ............................................................ , działającym pod firmą ..................................... 

z siedzibą w ................................. przy ulicy .......................................,wpisanym do ewidencji 

działalności gospodarczej prowadzonej pod numerem ......................................, 

NIP..................  REGON ...................... 

Zwanym w treści umowy ‘Wykonawcą” 

o następującej treści: 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentują: 

…............................................................................................................................... 

 

o następującej treści: 

 

Umowa zostaje zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. 

§ 1 

PRZEDMIOT  UMOWY 

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przez Wykonawcę na nieruchomości położonej 

w Poznaniu przy ul. Kazimierza Jarachowskiego 18 na terenie Szpitala Św. Rodziny 

(Położniczo-Ginekologicznego i Urologicznego) w zakresie: 

1) Usunięcia 4 drzew   wraz z wykopaniem brył korzeniowych, zasypaniem wyrwy po 

korzeniach i wywozem własnym transportem pozostałości do utylizacji:   

a) jarząb pospolity o obwodzie pnia 105 cm – 1 szt. 

a) topola włoska o obwodzie pnia 121 cm – 1 szt. 

b) topola włoska o obwodzie pnia 253 cm – 1 szt. 

c) czereśnia ptasia  o obwodzie pnia 86 cm – 1 szt. 

1) Usunięcia obumarłych lub połamanych gałęzi z klonów jesionolistnych – 2 szt. i 



wierzby płaczącej  - szt. 1 

§ 2 

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy  zgodnie z wydanymi w tym 

zakresie decyzjami administracyjnymi. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ochrony przed uszkodzeniami elementów występujących w pobliżu usuwanych drzew                      

tj. nawierzchnia chodników, budynki, sieci uzbrojenia terenu, 

a) wycinki w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami roślinności przewidzianej do 

zachowania, 

b) uzupełnienia ubytków ziemi po wykopaniu korzeni oraz wyrównanie, oczyszczenie                               

i uporządkowanie terenu objętego wycinką po zakończeniu prac. 

2. Wykonawca zapewnia nadzór w trakcie wykonywania prac i  sprzęt spełniający 

wymagania norm technicznych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przy 

zachowaniu przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

innych dotyczących zleconej usługi. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec właściwych organów kontroli, w 

szczególności zobowiązany jest pokryć kary pieniężne nałożone za naruszenie 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

§ 3 

TERMIN  WYKONANIA  USŁUGI  

1. Realizacja umowy rozpocznie się z dniem …..........2016 roku, zakończy  30 listopada 

2016 roku. 

1. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulega przesunięciu w przypadku 

niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

§ 4 

WARTOŚĆ  UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości …...................... zł netto (słownie: …............................... złotych) + 

obowiązujący podatek VAT tj. brutto …......... zł 

(słownie: …...........................................zł) 

1. Cena za wykonaną usługę nie może ulec zmianie. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 



wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych opisem przedmiotu zamówienia 

w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi jednorazowo po 

wykonaniu całości robót, dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego i usunięciu 

wszystkich ewentualnych szkód powstałych podczas wycinki. 

5. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 

fakturze po dokonaniu odbioru końcowego w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

6.  Za nieterminową płatność, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

7. W ramach zawartej umowy Wykonawca otrzymuje na własność drewno uzyskane 

przy wycięciu drzew. Przy kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca uwzględnił 

wartość drewna pozyskanego przy wycince. 

§ 5 

ODBIORY 

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmówi odbioru 

do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 § 6 

KARY  UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 50 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

a) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 50 zł  za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 

1.000,00 zł 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł. 



2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 § 7 

PRAWO  ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

a) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z niniejszą umową, 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a)  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru. 

b) Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

c) Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

d) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania odpowiednie 

przepisy kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu 

sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 



egzemplarzu dla każdej ze stron. 

Zamawiający       Wykonawca 

 


