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UMOWA NR … 

Zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 

……………r. pomiędzy Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu 

Łowickiego w imieniu, którego działają: 

1) ……………………………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………………………. 

Zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a ………………………………………………………………………………………… 

wpisaną/ym do ewidencji KRS pod nr: ………………………………………………… 

posiadającą/ym nr REGON: ……………………………………………………………. 

oraz nr NIP: ……………………………………………………………………………. 

Reprezentowaną/ym przez: 

 

Zwaną/ym dalej „WYKONAWCĄ” o następującej treści: 

 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania usługi konserwacji i pielęgnacji trzech 

sztuk drzew z gatunków: dąb szypułkowy i dwa klony srebrzyste w ZSP nr 2 RCKUiP  

w Łowiczu” obejmującą: 

- Dąb szypułkowy: cięcia sanitarne polegające na usunięciu posuszu, chorych, 

obumierających i połamanych gałęzi, cięcia prześwietlające do 10% masy asymilacyjnej, 

cięcia redukcyjne korony zmniejszające i obniżające koronę, założenie 8 wiązań 

elastycznych, założenie podpory dla odstającego pod kątem 90
0
 konara z uwzględnieniem 

zagrożenia zniszczenia podpory, a więc założenie wiązania podtrzymującego, 

- Klon srebrzysty (usytuowany przy „barze”): cięcia sanitarne polegające na usunięciu 

posuszu, chorych, obumierających i połamanych gałęzi, cięcia prześwietlające do 10% masy 

asymilacyjnej, cięcia redukujące najbardziej odstające konary, założenie 6 wiązań 

elastycznych dla pięciu najbardziej odstających konarów, 

- Klon srebrzysty (usytuowany przy „boisku”): cięcia sanitarne polegające na usunięciu 

posuszu, chorych, obumierających i połamanych gałęzi, cięcia prześwietlające do 10% masy 

asymilacyjnej, cięcia redukujące koronę najbardziej odstające konary, obniżenie korony, 

założenie 6 wiązań elastycznych. 

Zamówienie obejmuje również bieżące uprzątnięcie miejsc wykonywanych prac oraz pocięcie 

pozyskanego materiału drzewnego do zagospodarowania przez dyrekcję ZSP nr 2 RCKUiP  

w Łowiczu. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do zapłacenia WYKONAWCY ceny, o której mowa  

w § 2 ust. 1 oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. 

3. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem 

zawartym w Zapytaniu ofertowym i Ekspertyzie dendrologicznej, które są załącznikiem  

do niniejszej umowy. 

4. Miejscem konserwacji i pielęgnacji drzew jest teren ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu przy  

ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

 

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy ryczałtowe 

wynagrodzenie w wysokości: 
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Cena brutto/wraz z podatkiem VAT/: ……………………………………………………….. zł 

słownie złotych ……………………………………………………………………………… 

w tym podatek VAT …% w wysokości …………………………………………………….. zł 

słownie złotych ……………………………………………………………………………… 

cena netto w wysokości: …………………………………………………………………….. zł 

słownie złotych ……………………………………………………………………………… 

 

2. Podana w ust. 1 niniejszego paragrafu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera 

wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

3. Należność z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek 

WYKONAWCY wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni liczonych od daty 

przekazania ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru  

przedmiotu zamówienia. 

5. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY złożył polecenie 

zapłaty w banku, w którym posiada rachunek bankowy. 

 

§ 3 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 22 października 2012 roku. 

2. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po podpisaniu przez przedstawicieli stron umowy 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminu realizacji terminu umowy 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości  

0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 

 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,  

po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


