
 

Umowa nr  ZP – 16/2016/DM 

na „Usunięcie i wykonanie zabiegów przycięcia pielęgnacyjno-formującego  drzew na   

     terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach  

 

                        zawarta w dniu ......................... r. w Chojnicach pomiędzy: 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach  zarejestrowanym pod numerem KRS 0000159987, 

o numerze NIP 555-000-64-76, REGON 091627194 z siedzibą ul. Angowicka 53 89-600 Chojnice, 

reprezentowanym przez: 

Mieczysław Sabatowski -  Prezes Zarządu                              

zwanym dalej: „Zleceniodawca”, 

a 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.......................................................................... 

zwanym dalej: „Wykonawca”,  

łącznie zwani: „Stronami” 

§ 1 

  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz usunięcie i wykonanie zabiegów przycięcia  
      pielęgnacyjno - formującego drzew rosnących na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu   
      Komunikacji Sp z o. o. w Chojnicach przy ulicy Angowickiej 53. 
  2. Szczegółowy zakres wymaganych czynności i prac: 

        a) zabezpieczenie  miejsca wykonywanych robót zgodnie z przepisami; 
        b) usunięcie wraz z korzeniami wyznaczonych drzew w ilości około – 45 szt.; 
        b) cięcie pielęgnacyjne obejmujące cięcia sanitarne i korekcyjne (usunięcie gałęzi i konarów  
            chorych, martwych, połamanych oraz ukształtowanie koron drzew); 
        c) zabiegi naleŜy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, podnośnika bądź  
            wysięgnika, bez naraŜenia drzew na ewentualne uszkodzenia; 
        d) prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami przy tego  
            rodzaju czynnościach oraz z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa;  
        e) wywóz powstałych w toku prowadzonych prac odpadów, gałęzi, które staną się własnością  
             podmiotu realizującego przedmiotowe zamówienie; 
        f) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 
 
                                                                                        § 2 

Wykonawca przeprowadzi roboty objęte niniejszą umową zgodnie ze swoją ofertą z dnia 01.12.2016, stanowiącą 
integralną część składową niniejszej umowy . 
 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złoŜoną ofertą w 
wysokości ........................zł netto plus podatek VAT w wysokości ...............zł, brutto.....................................zł 

      słownie:..................................................................................................................................................................) 
2. Cena umowna obejmuje wszelkie koszty, łącznie z kosztami siły roboczej, wszystkich narzędzi i urządzeń 

oraz energii i usług Wykonawcy. 
§ 4 

1. Cena wymieniona w § 3 niniejszej umowy jest stała - ryczałtowa. 

 



 

§ 5 

Zleceniodawca za wykonane roboty zapewni Wykonawcy wynagrodzenie płatne w następujący sposób: 
- Termin płatności – 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia faktury wraz z protokołem odbioru prac przez 

Zleceniodawcę. 
 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania 

robot objętych niniejszą umową. 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

technicznymi, standardami i obowiązującymi normami . 
 

§ 8 
1.   Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe roboty wykona: 
                     - termin rozpoczęcia prac: 05-12-2016r 

                     - termin zakończenia prac: 31-12-2016r 

2.  Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe przed rozpoczęciem robót uzgodni ze Zleceniodawcą działania związane z   
     zapewnieniem przeprowadzenia prac w sposób jak najmniej uciąŜliwy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa   
     pracy i zapewnieniu środków zmierzających do zabezpieczenia mienia i dostępu do placu robót 
 

§ 9 
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca wypłaci Wykonawcy kwotę 
stanowiąca 5 % zawartej umowy, tytułem rekompensaty, oraz wypłaci wynagrodzenie równe części wykonanych 
przez niego juŜ prac, do których realizacji nie ma zastrzeŜeń. 
 

§ 10 
1. Przy odbiorze robót Zleceniodawca winien przejrzeć efekty wykonanych prac. 
2. Ewentualne wady lub usterki wpisuje się do protokołu, strony zaś w porozumieniu ustalają termin ich 

usunięcia. śądanie dokonania przeglądu i przeprowadzenia odbioru  Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy 
w terminie 5 dni od zakończenia robót. 

3. Jeśli Wykonawca nie usunie usterek w ustalonym terminie, Zleceniodawca ma prawo zlecić powyŜsze innej 
Firmie na koszt Wykonawcy. 

 
§ 11 

Wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy, a nie wynikające z prac prowadzonych przez niego, pokrywa 
Wykonawca w całości. 
 

§ 12 
Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie w drodze mediacji, a jeśli 
nie będzie to moŜliwe, spór będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Zleceniodawcy.  
 

§ 13 
Strony ustalają, Ŝe zagadnienia nieuregulowane w niniejszej umowie regulować będą przepisy kodeksu cywilnego  
 

§ 14 
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 
 

 

 

           ZLECENIODAWCA                                                                            WYKONAWCA 

 


