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Istotne postanowienia umowy 

na wykaszanie siedlisk łąkowych 

 

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

zawiera się umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania wykoszenie siedlisk łąkowych w obchodzie …. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje mechaniczne oraz ręczne wykoszenie roślinności 

zielnej z obszaru siedlisk łąkowych o łącznej powierzchni … ha. 

3. Przedmiot zamówienia określony został szczegółowo w załączonym do umowy kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy z dnia … r. wraz z opisem specyfiki i zakresu prac – Załącznik nr 1. Obszary wykoszenia wskazano 

na mapach stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zakres i teren prac jest mu znany.  

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 września 2017 r. z 

zastrzeżeniem, że: 

w obchodzie Skotniki: wykoszenie wykonane zostanie po dniu 31 sierpnia br. 

w obchodzie Łagiewniki: wykoszenie wykonane zostanie po dniu 15 sierpnia br. 

w obchodzie Lublinek-Ruda: wykoszenie wykonane zostanie po dniu 31 sierpnia br. 

 

 § 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej 

umowie kosztem i staraniem własnym, w tym także zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (przed przystąpieniem do wykaszania) uzgadniania z 

przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 8 niniejszej umowy i uzyskania jego akceptacji, w zakresie 

terminów, obszarów, metod wykaszania (ręczne, mechaniczne), miejsc składowania wykoszonej roślinności itp., z 

uwzględnieniem warunków atmosferycznych, przyrodniczych, siedliskowych, wilgotnościowych w szczególności 

w aspekcie minimalizacji ewentualnych uszkodzeń gruntu i roślinności jakie mogłyby powstać np. w wyniku 

wprowadzenia sprzętu mechanicznego na podmokły – niestabilny grunt. 

3. Bezpośrednie wykonawstwo prac prowadzone będzie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i 

kwalifikacje, dotyczy to w szczególności pracy z użyciem pojazdów bądź innego sprzętu mechanicznego. 

4. Wykonawca, pracownicy i osoby współpracujące z Wykonawcą zobowiązani są do posiadania podczas 

prowadzonych prac identyfikatorów firmy. Obowiązek posiadania identyfikatorów dotyczy także kierowców 

pojazdów Wykonawcy na terenach Zamawiającego. Bezpośredni wykonawcy prac mogą wykorzystywać do 

oznaczania pojazdów, maszyn i urządzeń znaku firmowego Zamawiającego.  

5. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca ma obowiązek wskazania podwykonawców Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na udział 

podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

1. Na czas, w którym będą prowadzone prace z użyciem sprzętu mechanicznego, mogącego stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa ludzi lub mienia, Wykonawca obowiązany jest oznakować w widoczny sposób i zabezpieczyć 

miejsca prac przed dostępem osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nienarażający bezpieczeństwa osób trzecich, 

bezpieczeństwa mienia, w tym zapewnić ochronę i zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew, krzewów oraz 

gruntu w obszarze prowadzonych prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki nieszczęśliwych 

wypadków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz materialną za szkody i straty powstałe w 

mieniu Zamawiającego z winy Wykonawcy w tym za szkody przyrodnicze w szczególności związane z 

uszkodzeniem siedlisk i stanowisk cennych gatunków. 

3. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni nienaruszanie praw osób trzecich, ochronę tych osób przed 

uciążliwościami wynikającymi z prowadzenia robót, a w szczególności zapewnią ochronę ich bezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewnią także utrzymanie porządku i czystości w miejscach prowadzonych robót. 

 

§ 5 

1. Odbiór prac wykonany zostanie po wykonaniu całości prac. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru prac. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie 

odbiór w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 
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3. Daty zakończenia robót objętych przedmiotem zamówienia określone w § 2 niniejszej umowy, stanowią ostatni 

dzień odbioru. 

4. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół odbioru prac zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w tym także terminy na usunięcie ewentualnych wad. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości … (słownie: 

…) PLN brutto, w tym podatek VAT. 

2. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie protokół odbioru prac podpisany bez uwag przez 

Zamawiającego. 

3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy w formie bezgotówkowej – na wskazany 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia dokumentów rozliczeniowych tj. 

protokołu odbioru bez uwag Zlecającego i faktury wystawionej na: 

Nabywcę: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 7250028902, 

Odbiorcę: Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź. 

 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane w mieniu 

Zamawiającego w związku z prowadzonymi pracami 

2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu 

umowy, w tym części przedmiotu umowy lub usunięcia wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad.  

3. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 8 

Osobą upoważnioną do kontroli i nadzoru nad pracami prowadzonymi przez Wykonawcę oraz odbioru robót jest Pan 

… – Leśniczy obchodu … lub inna osoba wyznaczona przez Naczelnika Leśnictwa w ramach zastępstwa.  

 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści zawartej umowy, w tym terminów w przypadku wystąpienia 

okoliczności mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy spowodowanych w szczególności warunkami 

przyrodniczymi lub atmosferycznymi uniemożliwiającymi terminowe wykonanie prac. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Strony dołożą wszelkich starań, aby rozstrzygać w sposób polubowny wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z 

realizacją umowy. Jeśli powstałe spory nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie organem właściwym do 

rozpoznania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych i 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy. 

 

§ 13 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy z dnia … r. wraz z opisem specyfiki i zakresu prac. 

2. Mapy siedlisk łąkowych w obchodzie …. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


