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WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr  ………/IR/17 
 

zawarta w Bydgoszczy, w dniu …………………… r. pomiędzy: 

1. Miastem Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,  

w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  

w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez 

………………………………………………………………………………………. na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zwanym dalej „Zamawiającym", a 

2. …………………………………………………………………………………………………., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………,  
 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Strony zawarły 

umowę następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace pn.„Wycinka drzew w ramach zadania 

pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do 

ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową ulic Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, 

Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek i przebudową ulic przyległych” zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik Nr 1 i kosztorysem ofertowym 

stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy. 

§ 2. 

1. Termin wykonania prac: …….. dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy . 

2. Sprawozdanie z inwentaryzacji należy przedstawić Zamawiającemu 15 sierpnia 2017r. Ewentualne 

zezwolenia dotyczące zwierząt chronionych należy przedstawić Zamawiającemu do dnia 31 sierpnia 2017r.  

§ 3. 

1. Za należyte wykonanie Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą, wynagrodzenie  

w wysokości netto: ……………………… PLN (słownie: ………… …../100) PLN wraz z …… % 

podatkiem VAT w kwocie ……..(słownie…… ) PLN, to jest brutto …….…(słownie ……. ) PLN. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie według 

niepodlegających waloryzacji cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac w ramach Umowy, które 

stanowi ostateczną zapłatę Wykonawcy nieprzekraczającą kwoty określonej w ust. 1. 

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty 

celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.  

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy. 

§ 4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy jest ……………… 

……………… i ……………………………… . 

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za prawidłową realizację przedmiotu Umowy jest 

……………………………… . 

§ 5 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan BIOZ. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu prowadzonych prac we własnym zakresie. 

2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej 
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych prac, uzgodnienie projektu, wprowadzenie 
tymczasowej organizacji ruchu drogowego i utrzymywanie je przez okres prowadzenia prac.  

3. Po zakończonych pracach Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia pierwotnej organizacji ruchu 
drogowego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną dla przedmiotu Umowy przez właściwy 

organ. 
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5. Prace należy prowadzić zgodnie z OPZ, poza okresem lęgowym ptaków gniazdujących  

w zadrzewieniach oraz okresem rozrodu dziko żyjących gatunków zwierząt przypadającym od  

1 marca do 31 sierpnia. W przypadku stwierdzenia istniejących miejsc bytowania nietoperzy, prace 

związane z wycinką przeprowadzić w terminie ustalonym przez chiropterologa, z preferowanym 

okresem 1 wrzesień - 31 października.   

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących 

gospodarkę odpadami. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków  

i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 

8. Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód związanych  

z realizacją robót np. uszkodzenia krawężników, chodników, zieleni itp.. 

9. Wykonawca zagospodaruje także materiał z wycinki drzew. Wykonawca zatrudni 

klasyfikatora/rzeczoznawcę w celu określenia wartości pozyskanego materiału drzewnego. 

Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową o wartości pozyskanego materiału drzewnego. 

§ 6 

1. Odbiór wykonach prac odbędzie się w dwóch częściach : 

a) Ia część - odbiór sporządzonego opracowania z inwentaryzacji przyrodniczej  

b) Ib część - ewentualne otrzymane decyzje na zniszczenie gniazd i siedlisk zwierząt chronionych.  

z przekazanych dokumentacji zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego, 

c) II część – bezusterkowy odbiór pozostałych prac. 

2. Rozliczenie za wykonane prace odbędzie się, na podstawie podpisanych przez Strony protokołów odbioru 

prac (częściowego i końcowego, bezusterkowego ) z załączonym, zatwierdzonym przez Przedstawicieli 

Zamawiającego kosztorysem powykonawczym, w którym wartość wykonanych prac stanowi iloczyn ilości 

faktycznie wykonanych, odebranych prac i odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w 

poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiącego wraz z Ofertą Wykonawcy załącznik  

Nr 1 do niniejszej Umowy. Do odbioru końcowego zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonanego 

nadzoru przyrodniczego. 

3. Płatność odbędzie się na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 1 oraz prawidłowo wystawionej 

faktury VAT przez Wykonawcę. 

4. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Na fakturze wystawianej przez Wykonawcę należy  podać następujące dane: 

nabywca:  Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63 

odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a,  

85-844 Bydgoszcz 

6. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca, upoważniony jest do ustawowych odsetek, licząc 

od daty, w której płatność powinna być dokonana. 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

zobowiązań umownych podczas realizacji zadania.  

2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby 

lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej 

zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień Umowy 

§ 8 

Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i 

wysokościach: 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umownego zakończenia prac, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości  

500,00 PLN za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umownego o którym mowa w § 2 ust.2, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 100,00 PLN 

za każdy dzień zwłoki. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy, za wyjątkiem przypadku 

określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 20 % wartości umowy. 

5. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 

przekracza wartość kar umownych, poszkodowana Strona może, niezależnie od kar umownych, 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu  cywilnego.  

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego.  

2. W zakresie objętym niniejszą umową nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, dotyczących zajęcia pasa drogowego. 

§ 10 

Spory związane z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, podpisanego przez obie Strony. 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron, odczytano i podpisano. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA 

 


