
                                                   UMOWA Nr  …/P/2014                                 załącznik nr 7     
 

Na wycinkę krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu 
stargardzkiego  
 
zawarta w dniu ………………  
pomiędzy : 
 
Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 
13/15 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 
 
mgr inż. Ryszard Hadryś     -   Dyrektor 
a 
…………………………………………………… z siedzibą ………………………., zwanym 
dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 
 
…………………………..     -   ………….. 
 
o następującej treści: 

§1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferty Przetargowej z dnia ………….. -  wycinkę 
krzewów w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego 
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac objętych umową zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie wykonawstwa robót w pasie drogowym,  
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska. 

2. Zamawiający będzie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym wydawał pisemne polecenie 
wykonania robót, z określeniem zakresu, lokalizacji i terminu zakończenia danego 
asortymentu robót. 

3. Polecenie pisemne może być przekazane osobiście, albo przesłane faksem lub elektronicznie 
(e-mailem). 

4. Wykonanie robót nie uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego będą traktowane jako 
roboty nie zlecone i Wykonawca nie będzie mógł rościć sobie prawa do wynagrodzenia za te 
prace.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe wskutek    
nieprawidłowego prowadzenia robót lub wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,    
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 50 000,00 zł. (pięćdziesiąt 
tysięcy zł.) przez cały okres trwania umowy. 

       Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym mowa 
wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 

 
§3 

Termin realizacji zamówienia: 
zakończenie  -   do dnia 15.12.2014 r. 

§4 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest: 



 1)  Wanda Chełstowska    -   Specjalista, 
        2)  Jerzy Harabasz            -   Kierownik Służby Drogowej  
2.    Przedstawicielem Wykonawcy jest: 
       ……………………..         -   ……………………… 
 

§5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

będące iloczynem ceny jednostkowej brutto podanej w ofercie przetargowej i ilości jednostek 
obmiarowych wykonanych usług potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego i nie 
może przekroczyć kwoty brutto: ………… zł. (słownie: …………………………………….) 

2. Cena jednostkowa zawarta jest w ofercie przetargowej stanowiącej załącznik do umowy. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie  faktury VAT, wystawionej przez 

Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 
Wykonawcy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem                 
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze. 

 
§6 

1. Wykonawca w przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawcy jest obowiązany do 
niezwłocznego przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą celem wyrażenia zgody na jej 
zawarcie.  

2. Umowa z Podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
wraz ze zmianami. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników  
w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4. W przypadku realizowania zadania w oparciu o Podwykonawców, faktura będzie płatna 
dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów poświadczających, iż należności za 
wykonane roboty zostały w stosunku do Podwykonawców uregulowane.   

 
§7 

1. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie lub pisemnie. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu  

4 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. 
3.  Zamawiający sporządza protokół z odbioru robót. Protokół podpisują obie strony umowy. 
 

§8 
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 40.000,00 zł. (czterdzieści tysięcy zł.); 

2) z tytułu opóźnienia w wykonaniu zleconych robót w wysokości 100,00 zł. (sto           
złotych) za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu wskazanego w poleceniu pisemnym. 

2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia rażącego nie wywiązywania się Wykonawcy  
z warunków umowy, uważa się, że występują okoliczności, na podstawie których 
Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.   

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 



       za wykonane roboty. 
4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości   
40.000,00 zł. (czterdzieści tysięcy zł.) 

 
§9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

§10 
1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP 854-19-93-809. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ………... 
3. Fakturę Wykonawca wystawi na: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim, ul.   

Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński. 
 

§ 11 
W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych: 
1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z 

zamiarem pobytu stałego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na 
ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

lub 
1.  Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ………………………………………… 
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na 
ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

 
§12 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu 
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 
mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l - Prawo zamówień publicznych. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

4.  Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
6. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

7. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

9.  Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
     1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
     2)  Oferta przetargowa z dnia ……………….. 
 

 



§13 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej 
ze stron. 
 
 
          Zamawiający  Wykonawca 

 


