
Wzór umowy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia

UMOWA NR  ….../2021
zawarta w dniu …………………. w ………………….. pomiędzy  Gminą Baboszewo, ul.  Warszawska 9A,
09- 130 Baboszewo  NIP 567-179-04-40  
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………
przy kontrasygnacie: ………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez: ………………………………………..…………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonego  w trybie
zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2019 ze zm.),  znak sprawy:  ZP.271.2.5.2021,  zawarto
umowę o następującej treści:

§ 1 
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest  wykonanie  ekspertyzy  dendrologicznej  pomnika  przyrody  tj.  drzewa  gat.
jesion  wyniosły  (łac.  Fraxinus  excelsior),  o  obwodzie  pnia  405 cm,  pierścieniu  pnia  129 cm oraz
średnicy korony 22 metry, znajdującego się na działce ew. nr 153 obręb Dłużniewo, gm. Baboszewo,
powiat płoński.

2. Wykonawca wykona ekspertyzę dendrologiczną, która będzie miała na celu dokonanie szczegółowych
oględzin przedmiotowego drzewa, wykonanie niezbędnych pomiarów dendrometrycznych, wyliczenie
niezbędnych współczynników opisujących drzewo oraz ocenę stanu zdrowia drzewa i  jego budowy
morfologicznej.

3. Wykonawca wykona ekspertyzę dendrologiczną, która będzie miała na celu weryfikację przestrzegania
zapisów Uchwały nr XX.132.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20.08.2020 r. w sprawie uzgodnienia
odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody.

4. Wykonawca wykona ekspertyzę metodą VTA, tj.:

 wykona  badania  drzewa  za  pomocą  tomografu  akustycznego  ArborSonic  3D,  bazującego  na
charakterystyce rozchodzenia się fal dźwiękowych, nie na bazie pomiaru oporów elektrycznych,

 wykona mapowanie systemu korzeniowego za pomocą sondy RootDetector,

 w razie konieczności dokona weryfikacji badań rezystografem.
5. Wykonawca  wykona  ekspertyzę,  która  wykaże  oddziaływanie  przebudowy  drogi  na  korzenie

żywicielskie oraz żywotność pomnika przyrody z uwzględnieniem odstępstw zawartych w Uchwale nr
XX.132.2020  Rady  Gminy  Baboszewo  z  dnia  20.08.2020  r.  w  sprawie  uzgodnienia  odstępstw  od
zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody.

§ 2 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Wykonawcy  za  realizację  całości  niniejszego  zamówienia
zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie w kwocie: 

netto: ……………………………………………………………………...
słownie: ……………………………………………………………………



VAT (………..%) ………………………………………………………….
słownie: ……………………………………………………………………
brutto: …………………………………………………………………….
słownie: ……………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty,  jakie  mogą  wystąpić  w związku z  realizacją  przedmiotu
umowy.

3. Wykonawcy  nie  przysługuje  żadne  inne  roszczenie  o  dodatkowe  wynagrodzenie  nieprzewidziane
w umowie, ani zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy.

4. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  ewentualnych  kar  umownych  z  przysługującego  mu
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia określonego w ust.
1 bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3
Warunki płatności

1. Podstawę  do  wystawienia  faktury  stanowi  protokół  zdawczo  –  odbiorczy  przedmiotu  zamówienia,
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Rozliczenie  finansowe  za  wykonanie  całości  przedmiotu  umowy  nastąpi  przelewem  na  rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na  fakturze  w terminie  14  dni  po  dostarczeniu  przez  Wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury:
Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo                                                  
NIP 567-179-04-40

Odbiorca: Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 14 dni od podpisania umowy,
tj. do dnia ………………..

2. Za datę  wykonania  przedmiotu umowy przez Wykonawcę  uznaje  się  dzień podpisania  przez strony
protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

§ 5
Obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje powiadomić Zamawiającego, Właścicieli działki ew. nr 153 obręb Dłużniewo,
gm. Baboszewo, pow. płoński oraz STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Biuro budowy S7, ul. Płocka 30 lok. 1, 06-450 Glinojeck, o terminie rozpoczęcia prac na 7 dni przed ich
rozpoczęciem.

2. Wykonawca wykona usługę będącą przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) oraz
aktami wykonawczymi do ustawy, Uchwałą nr IX.60.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 11.06.2019
r. w sprawie ustalenia pomnika przyrody,  Uchwałą  nr XX.132.2020 Rady Gminy Baboszewo z dnia
20.08.2020 r. w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika
przyrody.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zaproponowania wszelkich możliwych rozwiązań mających na celu
zachowanie drzewa w stanie nienaruszonym ewentualnie przedstawienia alternatywnych rozwiązań.

4. Wykonawca  wykona  usługę  zgodnie  z  wiedzą  techniczną,  postanowieniami  umowy  oraz  należytą
starannością.



5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  współpracy  z  Zamawiającym,  do  uwzględniania  jego  uwag  oraz
informowania Zamawiającego o trudnościach i opóźnieniach w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody  w trzech 
egzemplarzach w formie papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej na płycie CD.

§ 6
Odstąpienie od umowy i zmiany postanowień umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  14  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy,

2) Wykonawca  nie  przedłożył  Zamawiającemu  sporządzonej  ekspertyzy  dendrologicznej  drzewa
pomnika przyrody bez uzasadnionych przyczyn i nie przystąpił do jej sporządzenia, pomimo wezwania
przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

4) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

2. Odstąpienie  od  umowy,  o  którym mowa w ust.  1  powinno nastąpić  w formie  pisemnej  i  powinno
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno zawierać uzasadnienie.
Zawiadomienie  powinno być  przekazane  Wykonawcy lub Zamawiającemu co najmniej  7  dni  przed
terminem odstąpienia.

3. Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  umowy  sprzecznie  z  umową  Zamawiającemu
przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Niedopuszczalne  jest  pod  rygorem  nieważności  zmiana  istotnych  postanowień  zawartej  Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 7
 Siła wyższa

1. Niewykonanie w całości lub w części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy nie może
być wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest
siła wyższa. 

2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy, na
które strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności:  klęski
żywiołowe, wojny i inne zdarzenia uniemożliwiające wykonanie Umowy.

§ 8 
Kary umowne 

1. W przypadku  zawinionego  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę,
Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz za
odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy; 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości  1% wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej jak 20% wysokości wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, jeżeli wina leży po stronie Wykonawcy;

2. W  przypadku  naliczenia  kary  umownej  określonej  w  ust.  1  pkt  1  Wykonawca  wyraża  zgodę  na
potrącenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. 

3. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.



4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 9
Przedstawicielstwo stron

Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:
1) Po stronie Wykonawcy:

…………………………………….. - tel.:……………………………
2) Po stronie Zamawiającego: 

…………………………………….. - tel.:……………………………
…………………………………….. - tel.:……………………………

§ 10
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiającego. 

5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy – załącznik nr 1.

WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 


