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     Szczecin dnia 01.04.2021 r.  
AG-293-3 (2)-2022 
 
 

 
OGŁOSZENIE 

 
KOSZENIE TRAW, PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW, ZDJĘCIE POSUSZU 

   
 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, zaprasza do 
składania ofert na wykonanie niżej wymienionych prac od 01.05.2022 do 31.10.2022 r.:  

1. koszenie trawy, zgrabienie i zagospodarowanie (wywiezienie) powstałego odpadu, 
2. przycięcie żywopłotów, uprzątnięcie oraz zagospodarowanie (wywiezienie) powstałego 

odpadu, 
3. zdjęcie posuszu z drzew w obiektach Zamawiającego i zagospodarowanie (wywiezienie) 

powstałego odpadu, 

w obiektach SPSK nr 1 w niżej wymienionych lokalizacjach: 

1. Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1; 
2. Szczecin ul. Broniewskiego 26; 
3. Police ul. Siedlecka 2. 

Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto i brutto oraz wartości za usługi według 
niżej podanego podziału. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej tj. 
obejmującej całość poszczególnego Pakietu. 

Pakiet I    Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 i ul. Broniewskiego 26  
Pakiet II  Police ul. Siedlecka 2 

 
Zakres i sposób realizacji zamówienia: 

1. Maksymalną ilość zleconych prac w metrach kwadratowych do jednokrotnego wykonania 
w poszczególnych obiektach przedstawia niżej zamieszczona tabela. Maksymalną ilość 
posuszu określono dla całego okresu obowiązywania umowy: 

 

http://www.spsk1.szn.pl/


 

 

Strona - 2 - z 15 

 

 

 L.p. Obiekty Zamawiającego Koszenie trawy Przycięcie żywopłotów Zdjęcie posuszu 

  Ilość [m2] Ilość [m2] Ilość [m3] 

Pakiet I Szczecin 

1. ul. Unii Lubelskiej 1 17 501,59 1 156,59 40 

2. ul. Broniewskiego 26 6 188,00 435,00 10 

Pakiet II Police 

3. ul. Siedlecka 2 24 050,00 150,00 10 

RAZEM - Szczecin i Police 47 739,59 1 741,59 60 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania jednorazowej usługi na danym obiekcie 
SPSK nr 1 w określonym przedziale czasowym zgodnie z następującą tabelą: 

* Dotyczy dni bezdeszczowych 

3. Szacunkowa częstotliwość wykonywania prac  przedstawia poniższa tabela. 

 
4. Wykonawca będzie zobowiązany do koszenia trawników na terenach otwartych kosami 

spalinowymi, kosiarkami samojezdnymi i innym wykorzystywanym do tego celu 

Obiekt SPSK nr 1 

Okres realizacji usługi od momentu wejścia na obiekt: 

Jednorazowe koszenie 

zgrabienie i zagospodarowanie 

powstałego odpadu z obiektu 

Jednorazowa przycinka 

żywopłotów, zebranie i 

zagospodarowanie powstałego 

odpadu z obiektu 

Ilość dni roboczych * Ilość dni roboczych * 

Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 3 6 

Szczecin ul. Broniewskiego 26 2 3 

Police ul. Siedlecka 2 4 1 

Rok 2022 
SZCZECIN (PAKIET I) POLICE (PAKIET II) 

ul. Unii Lubelskiej 1 ul. Broniewskiego 26 ul. Siedlecka 2 

miesiąc 
Koszenie 

trawy 
Przycinka 

żywopłotów 
Koszenie 

trawy 
Przycinka 
żywopłotu 

Koszenie 
trawy 

Przycinka 
żywopłotów 

maj 1  1  1  

czerwiec 1 1 1 1 1 1 

lipiec 1  1  1  

sierpień 1 1 1 1 1 1 

wrzesień 1  1  1  

październik 1 1 1 1 1 1 

Łącznie 6 3 6 3 6 3 
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sprzętem mechanicznym (tereny trudnodostępne za pomocą kos spalinowych lub 

podkaszarek), przycinania żywopłotów łącznie z uprzątnięciem terenu polegającym na 
zebraniu i zagospodarowaniu (wywiezieniu) powstałych odpadów od 01.05.2022 r. do 
31.10.2022 r. 

5. Koszenie trawy, przycięcie i formowanie żywopłotów, odbywać się będzie według 
potrzeb i na zgłoszenie Zamawiającego. 

6. Konieczność wykonania prac będzie zgłaszana przez Zamawiającego drogą e-mailową. 

7. Wykonawca zobowiązany  jest usuwać posusz - uschłe gałęzie - z drzew do wysokości 5 m 
oraz zagospodarować (wywieźć) powstały odpad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest podjąć  się wykonania każdej jednokrotnej usługi koszenia 
trawy, przycięcia żywopłotów na wszystkich obiektach SPSK Nr 1 PUM w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego. Od momentu wejścia na obiekt  
wykonawca ma  czas na realizację zamówionej usługi określony w punkcie 2.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia posuszu-konarów stwarzających zagrożenie 
niezwłocznie po zgłoszeniu. 

10. Przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca wykonywać będzie zgodnie z przepisami 
BHP i p. poż. przy zachowaniu bezpieczeństwa pracowników wykonujących zadanie, 
pacjentów i pracowników szpitala. Na terenie szpitala obowiązuje całkowity zakaz 
palenia  wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, wnoszenie i spożywania 
alkoholu oraz innych używek. 

11. Wykonawca odpowiada za zatrudnione osoby uprawnione do realizacji zleconych prac 

oraz za sprzęt użyty do koszenia traw, przycinania żywopłotów i zdejmowania posuszu. 

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by osoby, którymi posługuje się przy 
realizowaniu przedmiotu zamówienia nie były pod wpływem alkoholu lub/i innych 
używek, ani też nie były w posiadaniu alkoholu i/lub innych używek na terenie obiektów 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność we własnym zakresie za szkody powstałe w czasie 
wykonywania usług względem osób trzecich. 

14. Zakończenie wykonania prac Wykonawca powinien zgłosić upoważnionemu 
pracownikowi SPSK nr 1. Odbiór realizacji zamówienia - wykonania usługi - potwierdzony 
zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym zatwierdzonym przez przedstawiciela Szpitala 
i przez Wykonawcę. 

15. Warunkiem otrzymania należnego wynagrodzenia  jest podpisany protokół odbioru prac 
wykonanych w ramach świadczonej usługi oraz prawidłowo wystawiona w oparciu o ten 
protokół faktura.  

16. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
(rachunku) wraz z bezusterkowym protokołem odbioru prac. Fakturę (rachunek) należy 
wystawić oddzielnie za prace wykonane w poszczególnych obiektach SPSK nr 1  
zlokalizowanych w Szczecinie oraz w Policach.  

17. Za nieterminowe lub niewłaściwe wykonanie usługi Zamawiający będzie naliczał kary,  
o których jest mowa w załączonym do ogłoszenia projekcie umowy. 
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18. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość sprzętu oraz osób, do 

terminowego wykonania zleconych prac. 

19. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym do dnia 14.04.2022 r. 
do godziny 14:00 w SPSK nr 1 w Dziale Administracyjno-Gospodarczym w Szczecinie ul. 
Unii Lubelskiej 1, pok. 1.9 lub na email: b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl.  

Oferty przesłane (dostarczone) po tym terminie zostaną odrzucone. 

20. Poza przypadkiem odrzucenia oferty złożonej po terminie odrzucone zostaną też oferty : 

a) nieważne, 

b) niezgodne z warunkami określonymi przez Zamawiającego, 

c) których braków Wykonawca nie uzupełnił we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie (z wyjątkiem braku formularza ofertowego, który nie podlega uzupełnieniu).    

21. Kryterium wyboru ofert: 100% cena. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. 
Najkorzystniejsza jest oferta z najniższą ceną. 

22. Wybór oferty nastąpi do dnia 15.04.2022 r. do godz. 15:00. 

23. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do: zmiany warunków zamówienia, unieważnienia 
postepowania bez podania przyczyny, niewybrania żadnej z przedstawionych ofert, 
pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z przedmiotem niniejszego 
zamówienia . 

 
Zał. : 

1. Formularz Ofertowy,  
2. Projekt Umowy. 

 
 

Osoby wyznaczone do kontaktu: 

Bogdan Lenkiewicz 
Telefon kontaktowy: 91 425 30 68 
e-mail: b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl 
 
  
 

mailto:b.lenkiewicz@spsk1.szn.pl
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………………………..………..….…………………., ……..............2022 r.  
Miejscowość   Data 

  

 
 

Dane oferenta: nazwa, adres firmy i telefon kontaktowy  

 
FORMULARZ OFERTOWY 

Pakiet I – Szczecin (ul. Unii Lubelskiej i ul. Broniewskiego) 

 
Pakiet II Police (ul. Siedlecka) 

                                                 
1 Ilość – maksymalna powierzchnia jednokrotnego koszenia, przycięcia żywopłotów oraz 

maksymalna ilość zdjętego posuszu w całym okresie obowiązywania umowy 

 

  

 

 

 

LP Nazwa zadania 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Ilość1 

Wartość 

zadania 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

zadania 

brutto 

  zł m2 lub m3 zł  % zł zł  

1 

Koszenie trawy, 

zgrabienie i 

zagospodarowanie 

powstałego 

odpadu   

 

 

 

 

zł/1 m2 

23 689,59  

m2 
    

2 

Przycięcie 

żywopłotów, 

uprzątnięcie oraz 

zagospodarowanie 

powstałego 

odpadu. 

 

 

 

 

 

 

zł/1 m2 

1 591,59   

m2 
    

3 

Zdjęcie posuszu, 

uprzątnięcie i 

zagospodarowanie 

powstałego 

odpadu. 

 

 

 

 

zł/1 m3 

50 m3     

RAZEM - 
 
 

-  
 
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  AG-293-3 (2)-2022 
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Załączniki: 
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  informacja z KRS, lub 

inny dokument z odpowiedniego dla danego Wykonawcy organu rejestrowego 

potwierdzający zarejestrowanie . 

2. Kopia ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej: 

a. pakiet I: 30 tys. zł 

b.  pakiet II: 20 tys. zł 

c.  pakiet I+ pakiet II = 50 tys. zł 

Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że akceptuję zapisy załączonego do ogłoszenia 
projektu umowy. 

 
 
………………………………………………….   …………………………………………………. 
(Miejscowość i data)     (pieczęć, podpis Wykonawcy) 

                                                 
2 Ilość – maksymalna powierzchnia jednokrotnego koszenia, przycięcia żywopłotów oraz 

maksymalna ilość zdjętego posuszu w całym okresie obowiązywania umowy 

LP Nazwa zadania 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Ilość2 

Wartość 

zadania 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

zadania 

brutto 

  zł /m2 m2 lub m3 zł  % zł zł  

1 

Koszenie trawy, 

zgrabienie i 

zagospodarowanie 

powstałego 

odpadu   

 

 

 

 

zł/1 m2 

24 050,00  

m2 
    

2 

Przycięcie 

żywopłotów, 

uprzątnięcie oraz 

zagospodarowanie 

powstałego 

odpadu. 

 

 

 

 

 

zł/1 m2 

150,00   

m2 
    

3 

Zdjęcie posuszu, 

uprzątnięcie i 

zagospodarowanie 

powstałego 

odpadu. 

              

 
 

zł/1 m3 

10 m3     

RAZEM - 
 
 

-  
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UMOWA  nr AG-293-3 (3)-2022 

(PROJEKT) 

 

 

zawarta w Szczecinie, w dniu  ………. .04.2022 r. pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Unii 

Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy 

w Szczecinie – Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000009581, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   - dr n. med. Konrada Jarosza, 

 

zwanym dalej „Zamawiający”   

  

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. z 

siedzibą: ……………………………………………………………………………………………, firmą ujawnioną w Centralnej 

Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, posiadającą REGON: 

…………………………………………., NIP: …………………………………………….., zwaną w treści umowy 

„Wykonawca”. 

 

w oparciu o wyniki przeprowadzonego przez  Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego badania 

rynku, na podstawie notatki służbowej z dnia 15.04.2022 r. i uznania oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej oraz z uwagi na fakt, iż zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych polskich 

równowartości 130 000 PLN i tym samym nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (2021. 1129  ze zm.) Strony zawarły umowę o treści następującej: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów łącznie z 

uprzątnięciem terenu po każdorazowo wykonanej usłudze i zagospodarowaniem (wywiezienie) 

odpadu na składowisko w okresie od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r.  

2. Szczegółowe zasady realizacji zamówionej usługi poza niniejszą umową (Umowa) określają też 

Ogłoszenie i Formularz Ofertowy stanowiące załącznik nr 1 do Umowy  

§ 2 

Warunki wykonania umowy 

1. Ilość zamawianej usługi ma charakter szacunkowy.  
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie konarów drzew stwarzających zagrożenie (do 

wysokości 5 m) niezwłocznie po zgłoszeniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego zamówienia koszenia trawy jednorazowo 

zgodnie z poniższą tabelą i uzależnia wykonanie prac od warunków pogodowych . 

Tabela  

LP Opis obszaru do koszenia 
Powierzchnia  

[m2] 
lokalizacja 

1 lądowisko dla helikopterów 1 677,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

2 otoczenie lądowiska, teren zewnętrzny 795,20 ul. Unii Lubelskiej 1 

3 "Górka Napoleona" 3 206,10 ul. Unii Lubelskiej 1 

4 trawniki przez bramą główną (przy pomniku) 724,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

5 otoczenie budynku dyrekcji szpitala 978,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

6 otoczenie budynku administracyjnego 1 132,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

7 trawniki wokół budynku Patomorfologii 1 015,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

8 trawnik na przeciw budynku AG 283,45 ul. Unii Lubelskiej 1 

9 trawnik przy wejściu do SOR (C1) 231,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

10 budowa przy wejściu B (cały) - ul. Unii Lubelskiej 1 

11 trawnik na przeciw wejścia H 109,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

12 klomb-rondo przed budynkiem Radiologii 100,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

13 trawnik za budynkiem Radiologii 165,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

14 trawnik przy Serylizatorni Centralnej 294,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

15 trawnik wzdłuż chodnika za Radiologią 81,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

16 teren wokół starego budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej 812,50 ul. Unii Lubelskiej 1 

17 Teren przy starym budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej 142,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

18 teren przy budynku św. Mikołaja, plac zabaw 1 558,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

19 teren między budynkiem Radiologii a parkingiem przy spalarni 357,84 ul. Unii Lubelskiej 1 

20 trawnik przy parkingu za spalarnią 32,50 ul. Unii Lubelskiej 1 

21 
pas zieleni miedzy miejscami parkingowymi - parking od strony 
pl. Norwida 

675,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

22 pas zieleni przy płocie - parking od strony pl. Norwida 1 180,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

23 
pas zieleni za ogrodzeniem szpitala (teren zewnętrzny) od 
strony pl. Norwida (cz. 1) 

505,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

24 trawnik przy zjeździe do parkingu podziemnego PUM (P) 433,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

25 
pas zieleni za ogrodzeniem szpitala (teren zewnętrzny) od 
strony pl. Norwida (cz. 2) 

336,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

26 "lasek" przy starej dyrekcji (nie kosimy) - ul. Unii Lubelskiej 1 

27 pas zieleni przy płocie w okolicy kontenera do wymazów 679,00 ul. Unii Lubelskiej 1 

28 fosa przy kontenerze do wymazów - ul. Unii Lubelskiej 1 

 
Unii Lubelskiej                      Razem: 17 501,59 ul. Unii Lubelskiej 1 

29 Broniewskiego                      Razem:      6 188,00 ul. Broniewskiego 26 

30 Police Siedlecka                    Razem:      24 050,00 ul. Siedlecka 2 
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4. Mapka obrazująca rozmieszczenie powierzchni przewidzianych do koszenia na terenie szpitala 

przy ul. Unii Lubelskiej 1 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Wykaz żywopłotów i krzewów przewidzianych do przycinania na terenie szpitala przy ul. Unii 

Lubelskiej 1 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

6. Wymaganą warunkami postępowania polisę Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zlecającego 

pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

§ 3 

Płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kwoty netto w wysokości wynikającej z wykonania 

usługi według następujących zasad:  

a. skoszenie trawy  ……………..…. zł netto/1 m2 x ilość m²,  

b.  przycięcie żywopłotów  ………………...…. zł netto/1 m2 x ilość m²,   

c.  usunięcie posuszu - pojedynczych konarów drzew z uprzątnięciem i wywozem  ………………..… zł 

netto/1 m3 x ilość m3 drewna, 

d. maksymalna wartość umowy wynosi ……………….…… zł netto (brutto: ……………………………………) 

w tym dla: 

     1` - pakietu I  …………………… zł netto (brutto: ………………………………. zł); 

     2` - pakietu II  ………………….. zł netto (brutto: ………………………………. zł). 

2. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT 

wraz z wystawionymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego 

protokołami odbioru prac dla obiektów SPSK nr 1 w Szczecinie i Policach. 

§ 4 

Kary umowne 

1. Za nieterminowe wykonanie usługi Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar 

umownych w wysokości 5% za każdy dzień opóźnienia z przewidzianego wynagrodzenia brutto 

za daną usługę.  

2. Za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego nienależyte, inne niż określone w ust. 1 

wykonanie usługi przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości 

brutto danej usługi (w przypadku zdarzeń o charakterze ciągłym lub występujących jednocześnie 

w wielu lokalizacjach za jeden przypadek nienależytego wykonania usługi traktowane będzie 

zdarzenie trwające jeden dzień). 

3. Za odstąpienie od umowy przez  Zamawiającego lub Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 10% 

wartości brutto umownej zgodnie z szacowaną ilością. 
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4. Za każdorazowe nienależyte wykonywanie prac niezgodnie z przepisami bhp przysługuje prawo 

do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości brutto danej usługi (w przypadku zdarzeń 

o charakterze ciągłym lub występujących jednocześnie w wielu lokalizacjach za jeden przypadek 

nienależytego wykonania usługi traktowane będzie zdarzenie trwające jeden dzień). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

6. Kary umowne są należne  Zamawiającemu bez względu na poniesione szkody. 

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przysługuje Wykonawcy prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych.  

8. Za inne przypadki niewykonania albo nieprawidłowego, wykonania usługi Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  

9. Maksymalna wysokość kar umownych możliwych do naliczenia na podstawie niniejszej umowy 

wynosi 30% całkowitej wartości zamówienia brutto. 

§ 5 

Okres zawartej umowy: 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  01.05.2022 r. do 31.10.2022 r.  lub do wykorzystania kwoty 

zgodnie z § 3 ust.1 punkt  d1` i d2`. 

§ 6 

Warunki wypowiedzenia umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy Wykonawcy, 

jeżeli Wykonawca narusza zobowiązania wynikające z niniejszej umowy a w szczególności: 

a. dwukrotnego nieterminowego przystąpienia do wykonania prac przewidzianych niniejszą 

umową, 

b. nierzetelnej realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Zamawiającego 

jeżeli Zlecający zalegać będzie z płatnością za dwa okresy płatnicze wskazane na fakturze. 

§ 7 

1. Wykonawca nie ma prawa powierzenia wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego 

podmiotom trzecim.  W przypadku wyrażenia takiej zgody, Wykonawca odpowiada za  działania i 

zaniechania takiego podmiotu jak za działania i zaniechania własne. 

2. Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia praw wynikających z niniejszej umowy na podmioty 

trzecie. 

3. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, by - w przypadku nieprzystąpienia przez niego do 

wykonania zlecenia przez czas dłuższy niż 4 dni robocze - Zamawiający powierzył wykonanie 

danego zlecenia na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi. 

§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy za wyrządzone szkody: 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwie wykonaną 

usługą. 
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§ 9 

Postanowienia  końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

2. Do spraw nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle wykonywania niniejszej umowy powołany jest 

rzeczowo właściwy sąd w Szczecinie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla   

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 
  
Załączniki: 

1. Ogłoszenie i Formularz  Ofertowy, 

2. Rozmieszczenie powierzchni przewidzianych do koszenia na terenie szpitala przy ul. Unii 

Lubelskiej 1 ( mapka), 

3. Wykaz żywopłotów i krzewów przewidzianych do przycinania na terenie szpitala przy ul. Unii 

Lubelskiej 1 

  
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA: 
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ŻYWOPŁOTY NA TERENIE SPSK NR 1 PUM, UL. UNII LUBELSKIEJ 1 

 

 FOTOGRAFIA TERENU 
Do przycinania 

(m2) 
LOKALIZACJA 

1 

 

41,81 Patomorfologia/parking (1) 

2 

 

81,40 Patomorfologia/AG 

3 

 

118,00 
Naprzeciwko 

Patomorfologia/AG 

4 

 

6,48 Parking dyrekcji (1) 

5 

 

28,00 Parking dyrekcji (2) 

Załącznik nr 3 do umowy AG-293-3(3)-2022 
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6 

 

61,05 Brama główna/dyrekcja do C 

7 

 

48,00 Dyrekcja - do furtki 

8 

 

9,60 Dyrekcja - narożnik przy furtce 

9 

 

117,00 
Dyrekcja - od furtki do końca 

płotu (Unii) 

10 

 

48,75 Dyrekcja - do terenu budowy 

11 

 

194,40 
Teren budowy wzdłuż ul. Unii 

Lubelskiej 
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12 

 

133,20 Od wejścia A do OIOM Dzieci 

13 

 

80,00 Zarośla przy starej Nuklearnej 

14 

 

39,00 Przy pomieszczeniu AG (tlen) 

15 

 

60,00 Patomorfologia - płot  

16 

 

34,00 Między wejściami G - H 

17 

 

56,00 Od morwy do wejścia G 

 CAŁKOWITA POWIERZCHNIA: 1 156,69  

 


