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UMOWA nr ROŚ.271.3.2022. 
 
 

zawarta w dniu ……………………………………. 2022 r. pomiędzy:  

 

Gminą Lubicz z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, NIP 879 261 75 06, 
reprezentowaną przez: Marka Nicewicza – Wójta Gminy Lubicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  
zwanym dalej „Kupującym” 

 

a  

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

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

zwanym dalej „Sprzedającym”  

W rezultacie dokonania przez Kupującego wyboru oferty Sprzedawcy w związku z przeprowadzeniem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości do kwoty niższej niż 130.000 zł poza 

ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w oparciu o Zarządzenie nr 

0050.10.2021 Wójta Gminy Lubicz z dnia 04.02.2021 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy 

Lubicz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty niższej niż 130.000 zł. 

Zamówienia udzielono na podstawie art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania 

przepisów tej ustawy.  

- została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 
 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa sadzonek drzew w wyznaczone miejsce na terenie Gminy Lubicz. 

1. Drzewa w następującej ilości: 

• 10 sztuk drzew gatunku: Klon Globosum (14-16 cm) 
• 15 sztuk drzew gatunku: Jarząb pospolity (14-16 cm) 
• 40 sztuk drzew gatunku: Lipa drobnolistna (10-12 cm). 

 
2. Sprzedający oświadcza, że nasiona, z których wyhodowane zostały stosowne sadzonki 

pochodzą z obszaru Polski. Materiał szkółkarski winien być czysty odmianowo i 

wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, 

zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku 

pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie 

proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową lub korzeniem. 

3. Sprzedający zapewnia, że wszystkie drzewa spełniają określone wymiary – minimalne obwody 

pni na wysokości 100 cm mierząc od gruntu dla Klonów Globosum oraz Jarząbów pospolitych 

od 14 – 16 cm, dla Lipy drobnolistnej od 10-12 cm. Drzewa winny być z zakrytym systemem 

korzeniowym w donicach lub w worku jutowym wypełnionym ziemią. 

 

§ 2  
 

1. Sprzedający dostarczy przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 do wskazanego miejsca 

dostawy w określonym przez Kupującego terminie. 
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2. Dopuszcza się poinformowanie Sprzedawcy o terminie dostawy drogą elektroniczną na 

wskazany adres mailowy: ……………………………………………….. lub telefonicznie pod wskazany nr 

tel. ………………………………………... 

§ 3 
 

Sprzedawca zapewnia na własny koszt dostarczenie drzew jw. w stanie nienaruszonym do 

wyznaczonej przez Zamawiającego lokalizacji najpóźniej do dnia 10.11.2021 roku, godz. 8:00. 

 

§ 4 

1. W ustalonym terminie dostawy zostanie sporządzony protokół odbioru drzew przeznaczonych 

do nasadzeń.  

2. W przypadku stwierdzenia wad (zmienione parametry roślin, niekompletność dostawy) 

Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznej wymiany towaru wadliwego na wolny od wad  

i uzupełnienia brakujących materiałów. Na tę okoliczność umieszcza się stosowną wzmiankę w 

protokole. 

3. Podpisanie protokołu odbioru bez wad (opisanych w § 4 ust. 2) uprawnia Sprzedawcę do 

wystawienia i przekazania Kupującemu faktury VAT. 

 

§ 5 
 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Sprzedawcy została ustalona na podstawie oferty 

Sprzedawcy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustalono na kwotę: ……………………… zł 

brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 
 

§ 6 
 

1. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się na 14 dni od daty 

dostarczenia Kupującemu faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy będzie płatne przelewem z rachunku Kupującego, 

na konto Sprzedawcy wskazane na fakturze VAT lub w inny sposób. 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
§ 7 

Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymania faktur VAT. 
 

§ 8 
 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne za: 

 

1) nieterminową realizację umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

wyznaczonego do dnia usunięcia wady. 
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3) za odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

 
2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, o której mowa w ust. 1. 
 

§ 9 
 

W przypadku nie wykonania zlecenia w wyznaczonym terminie Kupujący może odstąpić od umowy w 

terminie natychmiastowym. 

§ 10 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej. 
§ 11 

 

Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 12 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
 

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

 

………………………………………………………..                                         ……………………….…………………………….. 
              podpis i pieczęć Kupującego                                        podpis i pieczęć Sprzedającego 


