POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO
u l . S z p i t a l n a 1 4 , 3 4 - 4 0 0 N o w y T a r g tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

UMOWA
NR ____________,
zwana dalej Umową,
zawarta w dniu ___________ 2018 r. w Nowym Targu pomiędzy:
Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP
735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym
Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do
korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
reprezentowanym przez:
_______________________ - _________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
a
_____________________________________,NIP__________________________

zwanym

dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
_______________________________________________________
o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy,
zobowiązuje się do wykonania robót polegających na: wycince, pielęgnacji i sadzeniu drzew
określonych w dokumencie pn. „Przedmiot zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, w tym
sfrezowaniu pni pozostałych po wycince na wysokość maks. 10 cm powyżej poziomu gruntu, wraz
z wyrównaniem terenu oraz usunięciem z pasa drogowego jak i nieruchomości do niego przyległych,
materiału z wycinki, zwanych dalej Robotami, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek
Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia wskazanego w § 5.
2. Szczegółowy zakres Robót określa dokument pn. „Przedmiot zamówienia”, o którym mowa w ust. 1.
3. Drewno pozyskane z wycinki zostanie w całości zagospodarowane przez Wykonawcę. Za wszelkie
roszczenia z tytułu nielegalnego składowania materiału z wycinki odpowiada Wykonawca.
4. W przypadku zaistnienia konieczności wyłączenia energii elektrycznej bądź innych mediów w związku
z prowadzonymi Robotami, Wykonawca w swoim zakresie podejmie stosowne kroki, w tym dokona
stosownych uzgodnień z odpowiednimi jednostkami zarządzającymi danymi mediami. Poniesione
w związku z tym wydatki obciążą Wykonawcę.
§ 2.
Realizacja Robót w zakresie wycinki, pielęgnacji oraz nasadzenia drzew nastąpi od dnia zawarcia Umowy
do 17 grudnia 2018 r.
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§ 3.
1. Zlecone Roboty zostaną wykonane przy użyciu sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę.
2. Osoby wykonujące Roboty winny posiadać stosowne uprawnienia, zgodnie z wymogami odpowiednich
przepisów.
§ 4.
1. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, niewadliwego i terminowego wykonania Robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami i Umową, zaleceniami Zamawiającego oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i stosownymi normami.
2. W przypadku zlecenia Robót w całości bądź części podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, przed przystąpieniem przez podwykonawcę do realizacji
Robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego
poprzez zabezpieczenie i oznakowanie terenu objętego Robotami, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji Robót, aby nie powodować niszczenia elementów
pasa drogowego i terenu przyległego do niego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami odpadów oraz
niepotrzebnych urządzeń, a po zakończeniu Robót do natychmiastowego uporządkowania pasa
drogowego i terenu przyległego.
6. Przekazanie terenu realizacji Robót nastąpi na piśmie. Od chwili przejęcia terenu realizacji Robót
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie
szkody powstałe na terenie objętym Robotami w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków,
dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie realizacji Robót oraz za szkody
polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
7. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za dochowanie
wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie administracyjnym, jak również za
pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników,
pomocników, podwykonawców, współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli.
8. Wykonawca

niezwłocznie

zawiadomi

Zamawiającego

o

wszelkich

okolicznościach

mogących

przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Robót.
§ 5.
Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania Robót na kwotę brutto:
___________ (słownie złotych: 00/100).
§ 6.
1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę po
zakończeniu Robót.
2. Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły odbioru Robót, podpisane przez Strony.
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3. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat Nowotarski wraz
z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest wskazać jako odbiorcę
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.
4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej przez niego fakturze zostanie przelana na rachunek
wskazany na ww. fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, pod
warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli
obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.
5. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty
odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego jak w ust.
bezpośrednio wyżej.
§ 7.
Nadzór nad realizacją Robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Sławomir Belicki.
§ 8.
1. Wykonanie Robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu bezpośrednio po ich zakończeniu. Datę
zgłoszenia Zamawiającemu wykonania Robót uznaje się za termin ich zrealizowania, pod warunkiem
ich protokolarnego odebrania.
2. Zamawiający dokonuje odbioru jakościowego i ilościowego wykonanych Robót w obecności
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania Robót.
3. Odbiór Robót nastąpi protokolarnie. Zamawiający sporządza protokoły odbioru Robót, który podpisują
Strony.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu w przypadku wad
Robót dających się usunąć może odmówić przyjęcia Robót określając jednocześnie termin (terminy)
usunięcia tych wad i ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty z jednoczesnym opisaniem
stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. W
przypadku wad, których usunąć się nie da Zamawiający może w przypadku wad istotnych żądać
wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od
dnia stwierdzenia takich wad, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową.
5. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca.
§ 9.
1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie

Umowy

może

zagrozić

istotnemu

interesowi

bezpieczeństwa

państwa

lub

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w sytuacji odstąpienia
od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.
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§ 10.
1. W przypadku wadliwego wykonywania Robót, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania ich
wadliwego wykonywania.
2. W przypadku stwierdzenia wadliwości Robót zrealizowanym przez Wykonawcę, Zamawiający może
wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa § 5, do czasu usunięcia wad.
3. W

przypadku

niewywiązania

się

lub

nienależytego

wywiązywania

się

przez

Wykonawcę

z któregokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny
stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały
poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:
1) 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy
z jednej z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 3 lub z przyczyny wskazanej w § 8 ust. 4,
2) 0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w zrealizowaniu Robót w którymkolwiek z zakresów wskazanych w § 2,
3) 0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w usunięciu wad Robót.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3) nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5.
3. Zamawiającemu
z wynagrodzenia

przysługuje
Wykonawcy.

prawo
Do

potrącania
dokonania

należnych
potrącenia

od

Wykonawcy

wystarczające

kar

jest

umownych
oświadczenie

Zamawiającego złożone Wykonawcy.
4. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych
należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia.

Zamawiający

może

na

zasadach

ogólnych

§ 12.
dochodzić

odszkodowań

przewyższających

wysokość

zastrzeżonych kar umownych.
§ 13.
1.

Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym fakturę, będzie
kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna
14.

Zamawiający

wszelką

korespondencję

do

Wykonawcy

będzie

kierował

na

adres:

____________________________.
2.

Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony
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o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę,
pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że
nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.
§ 14.
Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego realizowane będą
ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
§ 15.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki.
§ 16.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 18.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.
Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Przedmiot zamówienia.
Zamawiający:

Wykonawca:
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