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           Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy 

 

 

 

UMOWA   NR 
 

 

zawarta w dniu _________ r. w Horyńcu Zdroju pomiędzy: 

 

UZDROWISKIEM HORYNIEC Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec - Zdrój, 

KRS 0000088952, NIP 7930001813, REGON: 000781032, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. Dorotę Czyż - Prezesa Zarządu, 

2. Andrzeja Jędrejko - Członka Zarządu, 

 
a 

_________________________________________________________________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

 

NIP ______________ Regon ________________ 

o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjno – konserwacyjnych drzew  

i krzewów obejmujących cięcia sanitarne, prześwitujące, korygujące i formujące na terenie działek 

o nr ewid. 226/76, 226/77, 226/78, 226/79, 218/2, 218/18, 218/19 przy ul. Sanatoryjnej  

w miejscowości Horyniec Zdrój. 

 
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 2 TERMINY 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień: 28.02.2019 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powyższych terminów. 

 

§ 3 WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają, zgodnie z wynikami…., wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 

Netto:  ___________________ zł;  

(słownie:______________________________________) 

VAT :    ____________________zł ;  

(słownie: ________________________________________) 



 2

 

brutto: __________________ zł ;  

(słownie:________________________________________) 

2. Podatek VAT, zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie należności z tytułu 

realizacji przedmiotu umowy. 

4. Należne wykonawcy wynagrodzenie rozliczana będzie na podstawie jednej faktury. 

Podstawą uregulowania opłaty będzie rachunek podpisany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

5. Płatności dokonywane będą w ciągu 30 dni od daty wpływu rachunku do Zamawiającego. 

 

 

§ 4 Kary umowne i odszkodowania 

1. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdorazowego zamówienia usługi wycinki drzew ponad 

czas wymieniony w § 2 ust 2 zostaną naliczone kary w wysokości 100,00 zł. 

2. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nieobjętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.   

 

§ 5  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie wykonywanej usługi.  

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 

odszkodowawczą.  

 

§ 6  Odbiór wykonanej usługi 

Odbiór wykonanej usługi dokonywany będzie na podstawie protokołu odbioru. 

§ 7 Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi oraz siłami 

podwykonawców, których wykaz załączony został do oferty. 

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Wyklucza się możliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości robót innym 

podwykonawcom niż wskazani w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 8  ZMIANY UMOWY 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności 

 
§ 9  ODSTĄPIENIE 

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo           
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wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania              

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Forma odstąpienia 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. Dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


