UMOWA Nr W /………/2017
Zawarta w dniu ………….. 2017 r. pomiędzy Gminą Słubice reprezentowaną przez
Burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza
przy kontrasygnacie Rafała Dydaka – Skarbnika Gminy Słubice
zwanym w treści umowy Zamawiającym
a
………….. zwanym w treści umowy Wykonawcą, wybranym w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę
polegającą na trzebieży w lasach gminnych Gminy Słubice z pozyskaniem
drewna w łącznej ilości 404 m3.
1. sosna

356 Park SOSiR trzebież N.

56/18

miejsce
składowania
teren parku*

2. robinia

158 Park SOSiR trzebież N.

56/18

teren parku*

3. dąb

108 Park SOSiR trzebież N.

56/18

teren parku*

4. buk

197 Park SOSiR trzebież N.

56/18

teren parku*

5. klon

19 Park SOSiR trzebież N.

56/18

teren parku*

6. olsza

23 Park SOSiR trzebież N.

56/18

teren parku*

7. daglezja

9 Park SOSiR trzebież N.

56/18

teren parku*

8. topola

2 Park SOSiR trzebież N.

56/18

teren parku*

9. brzoza

4 Park SOSiR trzebież N.

56/18

teren parku*

10. sosna

5 las trzebież N.

74/170

teren lasu*

11. robinia

93 las trzebież N.

74/170

teren lasu*

12. sosna

66 las trzebież N.

74/171

teren lasu*

13. robinia

18 las trzebież N.

74/171

teren lasu*

14. sosna

13 las trzebież N.

74/187

teren lasu*

15. akacja

9 las trzebież N.

74/187

teren lasu*

L.p. gatunek

16. odrosty

ilość lokalizacja

las Kunowice trzebież N.

działka nr

120 teren lasu*

2. Wyrobienie drewna na jedno metrowe odcinki, usunięcie oraz utylizacja gałęzi
i pozostałych resztek po wyciętych drzewach.
3. Zabezpieczenie, pozyskanego drewna i złożenie. Przy wyborze miejsca na
składowanie drewna należy zwrócić uwagę na możliwość załadunku na
pojazdy wywozowe przy pomocy żurawi hydraulicznych, co wiąże się
z odpowiednią przestrzenią wolną od gałęzi rosnących drzew. Nie dopuszcza
się opierania drewna o rosnące drzewa które nie są wyznaczone do wycinki.
4. Wykonania i utrzymania wszelkich niezbędnych elementów zabezpieczenia
terenu podczas realizacji prac związanych z trzebieżą, a także zapewnienia
warunków bezpieczeństwa.
5. Uporządkowania terenu po wykonanych pracach oraz zrąbkowane gałęzie
wywieść na składowisko - na koszt wykonawcy.
6. Wykonania prac będących przedmiotem umowy ze starannością wynikającą
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
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7. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie
przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.
8. Trzebież należy przeprowadzić respektując przepisy art. 51 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w stosunku do roślin i grzybów,
objętych ochroną gatunkową na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska:
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1409) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408) oraz przepisy art. 52 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w stosunku do dziko
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Jednakże w przypadku stwierdzenia
obecności gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi bądź gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowego zamówienia, należy wstrzymać wycinkę drzew
oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (vide art. 56
ustawy o ochronie przyrody).
9. Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda
ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba
ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich.
§2
1. Termin realizacji prac określonych w § 1 ustala się od podpisania umowy
przez obie strony do dnia ……………………..
2. W przypadku obecności czynnych gniazd ptasich wycinkę drzew należy
zrealizować po okresie lęgowym tj. od 16 października do 17 listopada 2017 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
4. W przypadku wystąpienia zwłoki w rozpoczęciu prac z winy Wykonawcy lub
stwierdzenia rażących nieprawidłowości w ich realizacji, Zamawiający ma
prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace.
§3
1. Wykonawca nie może powodować uszkodzeń innych drzew oraz terenu
objętego pracami.
2. Odbiór wykonanych prac odbędzie się jednorazowo po dokonaniu zgłoszenia
przez Wykonawcę zakończenia prac i spisania protokołu odbioru prac.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonane
prace wynosi ……………… zł brutto
(słownie:………………., 00/100).
2. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokołu z uwzględnieniem następujących informacji:
Nabywca: Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, NIP 5980005172
Odbiorca: Urząd Miejski w Słubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice.
2
WI.6131.58.2017.AK

3. Należność w kwocie ……………………. zł brutto (słownie: ………………..
00/100) za wykonane prace płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, po odbiorze prac i po spełnieniu warunku opisanego
w § 1 w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
§5
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary
umowne.
2. Kary te będą naliczane w podanych poniżej wypadkach i wysokościach.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu prac, o których mowa w § 1 ust. 1
w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 5
niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa
w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto, o którym mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.
5. Za zniszczenie lub uszkodzenie zieleni oraz elementów i obiektów
infrastruktury w trakcie wykonywania robót będą naliczane kary w wysokości
równej rzeczywistym nakładom poniesionym na odtworzenie zniszczonej
zieleni lub nawierzchni.
6. W przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy wartość kary umownej
Stronom przysługuje odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę kar
umownych w nocie wystawionej przez Zamawiającego.
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
od wystąpienia z poniższych przyczyn, bez ponoszenia konsekwencji opisanej
w § 5, gdy:
a. zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji
Wykonawcy,
b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie.
§7
1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu
ewentualnych szkód wyrządzonych przez Wykonawcę podczas wykonywania
prac na terenie objętym niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na czas realizacji przedmiotu
umowy aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC
w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za szkody
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób
trzecich przebywających w rejonie realizowanego przedmiotu zamówienia.
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§8
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy pomocy następujących
podwykonawców: ……………….. w zakresie wskazanym w ofercie.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części usługi również innemu
podwykonawcy niż wymieniony w ofercie i niniejszej umowie pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Zamawiający może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 2 pod warunkiem
zaakceptowania przez podwykonawcę postanowień niniejszej umowy oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zaakceptowanie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 2 jest jednoznaczne
ze zobowiązaniem się podwykonawcy do realizacji części powierzonej usługi
zgodnie z postanowieniami umowy i innymi dokumentami stanowiącymi
podstawę udzielenia zamówienia o których mowa w § 1 i § 2 niniejszej
umowy.
5. Zamawiający każdorazowo pod rygorem nieważności wyraża zgodę, o której
mowa w ust. 2 w formie pisemnej oraz zastrzega konieczność zawarcia
umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą także w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia
umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.
6. W razie powierzenia części realizacji usługi podwykonawcy, Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku prac
podwykonawcy, jak również za nierzetelne wykonywanie postanowień
umowy powierzonych podwykonawcy.
§9
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę,
jeżeli w zakresie czynności wymienionych poniżej wykonawca powierzy
wykonanie części przedmiotowego zamówienia podwykonawcy, na podstawie
umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności niezbędne w zakresie
realizacji zamówienia tj.:
1) osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór za realizację umowy,
2) osoby odpowiedzialne za realizację umowy i kontakt z pracownikami
Zamawiającego,
3) osób, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności
związane z realizacją umowy.
2. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dla każdej z w/w osób
prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 286 ze zm.).
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3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy o przedmiotowe zamówienie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie wykaz osób, które
u wykonawcy lub podwykonawcy w zakresie powyżej wymienionych czynności
zatrudnione są na podstawie umowy o pracę oraz pisemne oświadczenie
wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób na podstawie umowy o pracę.
W/w wykaz osób winien zawierać imiona i nazwiska pracowników, zajmowane
przez nich stanowiska pracy oraz wykonywane przez nich w ramach
stanowisk pracy czynności.
4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, z którąkolwiek z osób
wymienionych w wykazie i zatrudnienia w to miejsce innej osoby, wykonawca
niezwłocznie ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
o pracę z nowym pracownikiem, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
pisemny zaktualizowany wykaz osób, o którym mowa w pkt 3 oraz pisemne
oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu nowej osoby przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w drodze pisemnego upoważnienia dla
Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
możliwość domagania się w każdym czasie przez okres realizacji zamówienia,
przedłożenia przez wykonawcę lub podwykonawcę umów o pracę z osobami
wskazanymi w w/w wykazie.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udostępnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę umów o pracę z w/w osobami i złoży wyjaśnienia niezbędne
do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli w zakresie zatrudnienia na
umowy o pracę osób wskazanych w w/w wykazie, na pisemne wezwanie
Zamawiającego w każdym czasie przez okres realizacji zamówienia.
7. W przypadku:
a) stwierdzenia przez Zamawiającego braku zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 3 na
podstawie umowy o pracę,
b) braku udostępnienia Zamawiającemu przez wykonawcę lub podwykonawcę
umów o pracę z osobami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w pkt 3 na
pisemne wezwanie Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia,
Zamawiający naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za
każdy przypadek niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub za każdy
przypadek nieudostępnienia umowy o pracę, którą potrąci z wynagrodzenia
wykonawcy za realizację przedmiotowej usługi.
§ 10
Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające
z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

§9
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Sprawy sporne między Stronami wynikłe z realizacji umowy, po wyczerpaniu
postępowania ugodowego, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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