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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 1/REG/2023 
 

Wzór umowy  ………….. 
 
Umowa zawarta w dniu …………… r. w Skierniewicach pomiędzy: 
 
Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w 
Skierniewicach przy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w (96-100 Skierniewice) wpisanym do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000375603, posiadającym Regon 101023342, NIP 8361848508,  
reprezentowanym przez:  
Prof. dr hab. Dorotę Konopacką – Dyrektora Instytutu 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  
a  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o treści następującej: 
 

POSTANOWIENIA   UMOWY 
 

§  1 
Przedmiot umowy 

Na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 
1/REG/2023, Wykonawca zobowiązuje się do: 
 
1) wycięcia 233 oznakowanych drzew na działce 1801/1 przy ul. Sosnowej 1 w Puławach w 

obrębie 1 Gminy Miasta Puławy. Wykaz drzew do wycinki stanowi tabela nr 4 z 
Szacunkowego rozmiaru pozyskania drewna i grup sortymentowych stanowiącego 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 

2) wykonania wycinki zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, zerwania i przygotowania 
drewna użytkowego i opałowego do odbioru z podziałem na sortymenty, aby umożliwić 
wykonanie pomiaru drewna, 

3) uprzątnięcia terenu poprzez rozdrobnienie mechaniczne pozostałej po trzebieży masy, 
nieklasyfikującej się jako grubizna netto, i zagospodarowania jej we własnym zakresie 
przez Wykonawcę, 

4) odkupienia 100% pozyskanego drewna wg cen z Szacunkowego rozmiaru pozyskania 
drewna i grup sortymentowych stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 
Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia  31.12.2023 r.  
 
 

§  2 
Wartość umowy 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
opisanego w § 1 pkt. 1-3 ustalona została na podstawie przedstawionej oferty i wynosi 
netto  ………..……...…zł (słownie złotych………………………………………….………), 
należny podatek Vat (….....%) w wysokości:…………….…….zł,  
brutto……………………………….…….. (słownie:………………………….……………).  
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Jest to wynagrodzenie ryczałtowe które uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.  

2. Cena zakupu drewna, przysługująca Zamawiającemu za przedmiot umowy o którym 
mowa w § 1 pkt. 4 została ustalona w tabeli nr 4 z Szacunkowego rozmiaru pozyskania 
drewna i grup sortymentowych stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
  

§  3 
Warunki płatności wynagrodzenia 

  
1. Zapłata za wykonaną usługę opisaną w § 1 pkt. 1-3 nastąpi po jej zakończeniu i przyjęciu 

wykonanych prac przez przedstawicieli stron tego Zlecenia w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

2. Zapłata za odkupione drewno, wymienione w § 1 pkt 4 zostanie dokonana na konto 
Zamawiającego po dokonanym obmiarze przez uprawnionego leśnika oraz wystawieniu 
przez niego asygnaty, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego w 
terminie 14 dni od daty jej wystawienia 

3. W razie przerwania wykonywania zamówienia z powodu okoliczności działania siły 
wyższej lub przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wysokość wynagrodzenia za 
wykonane prace do dnia przerwania wykonywania zamówienia, ustalona zostanie przez 
przedstawicieli obu stron, na podstawie protokołu zaawansowania prac, podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 
§  4 

Wykonanie przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz zapewnienia niezbędnych warunków bhp i p.poż. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, 

wynikłe podczas wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 
aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a 
powstałych w związku z prowadzonymi pracami. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za straty materialne, powstałe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za 
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 
trzecich, powstałe w związku z prowadzonym pracami. 

 
§  5 

Nadzór nad realizacją umowy 
1. Osobą upoważnioną przez Zleceniodawcę do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji 

niniejszej umowy jest Piotr Tomczak tel. 785263035, email : Piotr.tomczak@inhort.pl 
§  6 

Kary umowne 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości 

brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od 
umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w 
wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy, 
liczonego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. Pod 
pojęciem nienależytego wykonania umowy należy rozumieć: nie uprzątnięcie terenu po 
wycince, przemieszczenie odpadów z wycinki na inne przyległe tereny, składowanie 
odpadów z wycinki w miejscach do tego nie wyznaczonych, nie wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z umową. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość ustalonych kar umownych. 
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§  7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od przypadków określonych w przepisach 
prawa, do natychmiastowego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w razie 
rażącego łamania przepisów określonych w § 4 ust. 1 i 2. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia 
następujących przesłanek: 
1) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki 

podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie 
bez zmian, 

2) możliwości zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń 
losowych niezależnych od Stron. Pod pojęciem zdarzeń losowych Strony rozumieją 
okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne 
oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska 
żywiołowa, strajk. Termin umowy może ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej realizację umowy, 

3) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów 
prawa, w tym także prawa miejscowego lub zmiany, lub wprowadzenia nowej 
bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub 
odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, 

4) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez 
Wykonawcę okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie określonym w niniejszej umowie, 

5) rezygnacji przez Zamawiającego z części przedmiotu umowy, 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 

§  9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Szacunkowy rozmiar pozyskania drewna i grup sortymentowych 
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
3. Załącznik nr 3 – Wydruk z CEiDG lub KRS Wykonawcy 
 
 
  

P  O  D  P  I  S  Y 
 
                 WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
..........................................                                                          ............................................... 
 
 


