
Umowa Nr ……….. 

 

zawarta dnia ………………………....…..r. w Wodzisławiu Śląskim, pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Centrum w Wodzisławiu Śląskim, ul. 

Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Bogdana Bojko 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a ……………………………………. 

reprezentowanym przez : 

………………………………………. 

z siedzibą w …………………………….. 

NIP: 

REGON:  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówienia publicznego o wartości nie 

przekraczającej równowartość 30 000,00 euro na: usługi związane z przycinką i wycinką 

drzew na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” .  

 została zawarta umowa następującej treści:               

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług arborystycznych 

(przycinka i wycinka posusza na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w 

Wodzisławiu Śląskim 

2. Wykonawca oświadcza, że usługa o której mowa w § 1 pkt. 1 obejmuje:  

- prace arborystyczne na 170 drzewach na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy 

Wzgórza”. Wszystkie drzewa zostały oznaczone w terenie za pomocą białej kropki malowanej 

sprayem na każdym drzewie przeznaczonym do obróbki arborystycznej. 

 

§ 2 

Termin wykonania usługi: do dnia 30 listopada 2015 r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania, a Zamawiający do bieżącej kontroli 

właściwego wykonywania usługi określonej w § 1.  

2. Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji  niniejszej 

umowy  ze  strony: 

a. Zamawiającego - wyznaczony został:  Ireneusz Górnik, tel. +48 512 070 794 

b. Wykonawcy - wyznaczony został: …………..,  tel. ……………………… 

 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia kwotę  …….  zł. 

netto + należny podatek VAT, tj. ………. zł. brutto (słownie: złotych).  

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT po jego wykonaniu. 

3. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty jej otrzymania. Płatność nastąpi 

przelewem na konto Wykonawcy podanej na fakturze VAT. Za termin zapłaty ustala się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 



4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe 

za każdy dzień zwłoki.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 

 

 Wykonawca NIP   ………………. 

 Wykonawca REGON:     ……………….. 

  Zamawiający NIP:  647-22-08-194 

   Zamawiający REGON:  270505386 

6. Zamawiający upoważnienia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

§ 5 

W trakcie prac związanych z obróbką arborystyczną na terenie Rodzinnego Parku 

Rozrywki „Trzy Wzgórza” wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo w strefie 

stanowiska pracy odpowiada Wykonawca. 

 

§ 6 

 Wykonawca po zakończeniu prac jest zobowiązany do przedstawienia efektów swojej 

pracy podczas wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego, najpóźniej do 3 dni 

po zakończeniu robót. W razie niedokończenia prac arborystycznych Zamawiający ma prawo 

wymagać od Wykonawcy poprawy efektów swojej pracy na wyznaczonych przez 

Zamawiającego drzewach.   

 

§ 7 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 

jedynie w formie pisemnej, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

 

§ 10 

Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

          Zamawiający:                                                                              Wykonawca: 
 


