
 
 

Umowa 
 

Zawarta w dniu ………..2022 r.  pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Krasocinie z 

siedzibą w Krasocinie przy   ul. Macierzy Szkolnej 2, 29-105 Krasocin, NIP: 656 21 36 831, 

REGON:292412800 reprezentowaną przez: 

1. ……………………….. – Wiceprezesa OSP 

2. ………………………… –  Skarbnika OSP/z-cę Skarbnika OSP 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a 

 

………….., NIP  ………………..  zwanym dalej Wykonawcą 

§1 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na zakupie                

i nasadzeniu 38 szt. drzew z gat. grab pospolity Carpinus betulus 'Fastigiata' na terenie działki 

oznaczonej w ewid. gruntów i budynków nr 496/3 w miejscowości Krasocin, Gmina Krasocin, 

na terenie której znajduje się Wiatrak holenderski. 

2.Zakres prac związanych z wykonaniem usługi, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

zakup i nasadzenie 38 szt. drzew z gat.  grab pospolity Carpinus betulus 'Fastigiata' pokrój 

kolumnowy, barwa liści – jasnozielona, ciemnozielona, gałęzie od dołu, odstęp między 

drzewami ok 2m, na terenie działki oznaczonej w ewid. gruntów i budynków nr 496/3 w 

miejscowości Krasocin, gmina Krasocin, na terenie której znajduje się Wiatrak holenderski 

(zgodnie z załączą mapką). 

Obwód sadzonek drzew mierzony na wysokości 100cm powinien wynosić od 12 do 14 cm, 

wysokość drzew w przedziale 400cm do 430cm (mierząc od początku pnia). Materiał                      

w postaci sadzonek ma być zdrowy, przystosowany do nasadzeń, musi odznaczać się dobrą 

jakością, prawidłowo uformowaną koroną, charakterystyczną dla gatunku, prawidłowo 

wykształconym systemem korzeniowym, pnie drzew powinny być zdrowe i proste, pozbawione 

ubytków   i pęknięć, sadzonki muszą być wolne od szkodników i chorób. Sprzęt niezbędny do 

wykonania nasadzeń drzew   dostarcza Wykonawca na swój koszt.   Bryła korzeniowa drzewa 

powinna być odpowiednio zabezpieczona np. w donicy z ziemią lub   owinięta metalową siatką 

i jutą. To zabezpieczy korzenie przed wyschnięciem i uszkodzeniami w czasie transportu. 

Materiał - drzewa użyte do wykonania zamówienia winny być sadzone z bryłą korzeniową (dla 

drzew z dużą bryłą korzeniową zaleca się, by średnica misy wynosiła minimum 1 m i była 

dwukrotnie większa od średnicy bryły korzeniowe) zaprawione ziemią urodzajną. Każde z 

drzew powinno być opalikowane poza bryła korzeniową (przynajmniej trzema palikami 

nieimpregnowanymi) i powiązane taśmą do mocowania drzew od góry i dołu w sposób 

uniemożliwiający poruszanie się pnia. Gałęzie drzew powinny być powiązane podczas 

transportu. 

3.Wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonania usługi są własnością Wykonawcy i zostaną 

przez niego zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Koszty związane 

z usuwaniem odpadów ponosi w całości Wykonawca.  



 
 

 

 

§2 

1.Wykonawca zobowiązuje się wymienione w §1 ust. 1-3 czynności wykonać w terminie do 

dziesięciu tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………… 

2.Wykonawca nie powierzy dokonania czynności prawnej o której mowa w § 1 osobie 

trzeciej. 

§3 

Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują 

całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Zamawiającego z tytułu dokonanej przez 

niego czynności prawnej o której mowa w §1 niniejszej umowy. 

§4 

1. Za wykonanie czynności wymienionych w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w wysokości ………… zł (słownie: ……….. zł.), po dostarczeniu przez 

Wykonawcę faktury. 

2. Płatności realizowane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania Faktury. 

§5 

1.Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania wyżej 

wymienionej pracy na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) ustanowienia kierownika prac;  

2) zagospodarowania terenu prac;  

3) zabezpieczenie terenu i dokonania nasadzeń 38 drzew i ich opalikowania;  

4) utrzymanie ładu i porządku, a po zakończeniu prac usunięcie wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu prac czystego. 

5) zorganizowanie i kierowanie pracami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp 

oraz zapewnienie warunków ppoż.;  

6) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie, na którym 

będą nasadzane drzewa   i ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody osób trzecich 

wynikłe w związku z wykonywaniem prac. 

4.  Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie terenu przeznaczonego pod nasadzenia; 

2) przekazanie planu nasadzeń drzew;  

3) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§6 

W przypadku powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia osób postronnych podczas 

wystąpienia zaniedbań i uchybień powstałych w wyniku usługi, pełną odpowiedzialność za ten 

stan ponosi Wykonawca. 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  



 
 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia umownego terminu ich 

wykonania,  

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonej w § 4 ust.1.  

2.Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 14 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca 

otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonanej części przedmiotu 

umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania                              

i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  

3. Naliczona kara umowna z tytułu zwłoki, nie zwalnia Wykonawcy   z obowiązku ukończenia 

usługi objętej umowy. 

§9 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

 

§10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§11 

 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd rzeczowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§12 

 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

 

 .........................................                                             ............................................... 

      Zamawiający                                                                           Wykonawca 

 


