
 

 

Warszawa, 19 listopada 2015 r. 

 

ZATWIERDZAM 

ZASTĘPCA DYREKTORA  

DS. INWESTYCYJNYCH 

 

Dariusz Matlak 
 

 

oznaczenie sprawy: ZP-21/2015 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

na 

 

 

 

„Usługi wycięcia  drzew  i krzewów położonych na terenie Cytadeli Warszawskiej przy  

ul. Dymińskiej 13 w Warszawie” 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), o wartości 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez zmianę 

załącznika nr 5 do Ogłoszenia – Wzór umowy. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia otrzymuje 

brzmienie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UMOWA - wzór 
 

 

zawarta w dniu .................. w Warszawie pomiędzy: 

 

1) Muzeum Wojska Polskiego, z siedzibą w Warszawie, 00-495 Warszawa Al. 

Jerozolimskie 3, wpisanym do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego 

przez Ministra Obrony Narodowej pod numerem RIK MON 1/2007, oraz do 

Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pod numerem DM–IV/PRM/58/99, posługującym się numerem NIP 701-

005-35-04 oraz numerem REGON 140861819, zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”,  

 

reprezentowanym przez …………………………………………………………  

a 

 

2) .................................................................................................................................................

.... z siedzibą w........................................ ul. .................................................. posługującym 

się numerem NIP: ..........................., oraz numerem REGON: .................. zwanym w treści 

umowy „Wykonawcą”  

 

reprezentowanym przez: ...................................................................  

 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie,  

o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

Zakres usług 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług, polegających na 

wycięciu drzew i krzewów położonych na terenie Cytadeli Warszawskiej przy  

ul. Dymińskiej 13 w Warszawie na obszarze przeznaczonym pod realizację 

inwestycji „Budowa nowej siedziby MWP”.  
2. Zakres usług obejmuje wycięcie: 

1) 58 drzew wymienionych w decyzji Prezydenta m. st. Warszawy – Stołecznego 

Konserwatora Zabytków nr 748 Z/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

KZ.ZZ.6131.462.2015.JCH(3), 

2) 1 drzewa wymienionego w decyzji Prezydenta m. st. Warszawy – Stołecznego 

Konserwatora Zabytków nr 755 Z/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

KZ.ZZ.6131.466.2015.JCH(2), 

3) 71 drzewa i 2 krzewów wymienionego w decyzji Prezydenta m. st. Warszawy – 

Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 1012 Z/15 z dnia 10 listopada 2015 r. 

KZ.ZZ.6131.590.2015.JCH(5). 

 

§ 2 

Kolejność czynności Zamawiającego i Wykonawcy  

1.  Niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy Zamawiający w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy zobowiązuje się wskazać w terenie i oznaczyć drzewa i krzewy 

przeznaczone do wycięcia. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do wykonania usług do ogrodzenia 

oraz odpowiedniego zabezpieczenia terenu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyciąć drzewa i krzewy możliwie jak najbliżej podłoża. 



 

4. Po wycięciu drzewa, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2  Wykonawca zobowiązuje się 

złożyć pocięte drzewo w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Po wycięciu drzew, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1 i 3 Wykonawca zobowiązuje się 

zagospodarować drewno we własnym zakresie. 

6. Po wykonaniu czynności wymienionych w § 2 ust. 3-5 Wykonawca zobowiązuje się 

usunąć z miejsc wykonywania czynności wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady 

oraz pozostawić je w stanie uporządkowanym i nadającym się do użytkowania. 

 

§ 3 

Sposób wykonania usług  

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca jest uprawniony do wycinania drzew dowolną metodą, a w szczególności jest 

uprawniony do powalenia drzewa w całości na powierzchnię gruntu, przy zachowaniu 

odpowiednich środków bezpieczeństwa, w szczególności dla istniejącej infrastruktury 

technicznej.  

3. W celu przemieszczania pojazdów, urządzeń i narzędzi na terenie Cytadeli Warszawskiej 

oraz wywozu drewna i odpadów Wykonawca zobowiązuje się korzystać z Bramy 

Żoliborskiej od strony ul. Dymińskiej. 

4. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania usług w dowolne dni tygodnia, jednakże 

wyłącznie w godzinach pomiędzy 07:00 a 18:00.  

5. Wykonawca zobowiązuje się udzielać informacji o przebiegu wykonywania usług na 

każde żądanie Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych w mieniu 

Zamawiającego lub osób trzecich i pozostających w związku z wykonywaniem usług. 

7. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przebiegu wykonywania usług w każdym 

czasie.  

 

§ 4 

Osoby przeznaczone do wykonywania usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania usług dowolną ilość osób, 

zapewniającą ich prawidłowe wykonanie, tj. posiadających odpowiednią wiedzę, 

umiejętności oraz kwalifikacje. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do kierowania wykonaniem usług co najmniej 

jedną osobę, posiadającą wykształcenie średnie ogrodnicze lub wykształcenie wyższe 

ogrodnicze. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wycinania drzewa oraz pocięcia drewna na 

kawałki wyłącznie osoby posiadające ukończony kurs pilarza. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przekazać kopie 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w § 4 ust. 2 i 3, nie 

później niż w terminie 3 dni. 

 

§ 5 

Termin wykonania i odbiór usług 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgłosić Zamawiającemu na piśmie 

gotowość jej odbioru w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru wykonania usług w terminie 4 dni od 

zgłoszenia gotowości odbioru. 

3. Przed dokonaniem odbioru Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia zastrzeżeń i 

wyznaczenia Wykonawcy terminu na ich uwzględnienie, jednakże nie krótszego niż 2 

dni.  
4. Strony zobowiązują się potwierdzić końcowy odbiór usług pisemnym protokołem 

końcowego odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

 



 

§ 6 

Osoby wyznaczone do kontaktów 

1. Zamawiający oświadcza, że do kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem 

niniejszej umowy została wyznaczona pani Elżbieta Ostrowska, nr tel. 503-853-745. 

2. Wykonawca oświadcza, że do kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem 

niniejszej umowy został wyznaczony ……………………………. . 

 

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

1. Za wykonanie usług objętych niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości ………….. zł brutto 

(………….złotych), w tym ………….. zł netto (………………… złotych) oraz ……….. 

zł podatku od towarów i usług (……………………..  złote). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w całości po 

wykonaniu usług. 

3. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego odbioru usług, jednak nie później niż 

do dnia 11 grudnia 2015 r., Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego fakturę na kwotę wymienioną w § 7 ust. 1.  

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności łącznego wynagrodzenia w terminie 30 

dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. 

 

§ 8 

Wypowiedzenie umowy 
  

Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy w przypadkach 

określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usług i 

zgłoszeniu gotowości odbioru w terminie określonym w § 5 ust. 1, jednakże nie więcej niż 

10 % łącznego wynagrodzenia brutto.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w uwzględnieniu zastrzeżeń 

Zamawiającego w terminie wynikającym z § 5 ust. 3, jednakże nie więcej niż 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu kopii 

dokumentów potwierdzających kwalifikacje którejkolwiek z osób wymienionych w § 4 

ust. 2 i 3, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku wypowiedzenia umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy wartość szkody wyrządzonej przez Wykonawcę przekroczy wysokość 

kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

 

 

 



 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1.  Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa pozostaje  w związku z inwestycją w postaci 

budowy Muzeum Wojska Polskiego, a inwestycja jest wpisana do „Planu Inwestycji 

Budowlanych Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018” pod pozycją 2024 jako zadanie  

o nazwie „91115 WARSZAWA K-0009 Budowa Muzeum Wojska Polskiego”.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po 

jednym dla każdej ze stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 - Decyzja Prezydenta m. st. 

Warszawy – Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 748 Z/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

KZ.ZZ.6131.462.2015.JCH(3),załącznik nr 2 - Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy – 

Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 755 Z/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

KZ.ZZ.6131.466.2015.JCH(2) oraz załącznik nr 3 - Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy 

– Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 1012 Z/15 z dnia 10 listopada 2015 r. 

KZ.ZZ.6131.590.2015.JCH(5). 

 

Zamawiający      Wykonawca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


