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 UMOWA NR PZD.2222. …… .2017 - projekt 
zawarta w dniu ……….2017r. 

pomiędzy Powiatem Częstochowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który 
reprezentują: 
Dyrektor  -          Bożena Zalewska, 
przy udziale: 
Głównej Księgowej -          mgr Teresy Świąć. 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
……………………………………Nr NIP: …………………, REGON: ……………, 
reprezentowanym przez: ……………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na: wycince drzew 5 szt. 
bez frezowania pni, oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym drogi powiatowej             
nr    1008 S odc. Stary Kocin – Nowy Kocin w km 01+095 – 1+905 i 2+270 – 2+950 – 
zgodnie z zakresem zawartym w opracowaniu pn. Inwentaryzacja i wycinka drzew – stanowiąca 
w zał. nr 2 do Zaproszenia. 

2. Zakres prac 
Zakres prac przy wycince drzew obejmuje: 
- ścięcie drzewa bez frezowania pnia przy poziomie terenu, 
- uprzątnięcie terenu po wycince z wywiezieniem gałęzi oraz wyrównaniem terenu, 
- naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 

 
§ 2 

1. Wymagany termin realizacji - 7 dni od daty podpisania umowy.  
2. Za termin zakończenia prac uznaje się termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wraz                 

z uporządkowaniem terenu wykonywanych prac i potwierdzeniem wykonania prac przez przedstawiciela 
Zamawiającego przez zgłoszenie robót do odbioru. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia pisemnie.  
4. Odbiór robót nastąpi komisyjnie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie 14 dni po ich zgłoszeniu. 

 
§ 3 

1. Do kierowania pracami Wykonawca wyznacza…………………………………………………………… 
tel.………………………………………………, 

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych, ze strony Zamawiającego, 
wyznacza się: 
a) Na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach – Kierownika Obwodu Drogowego Zbigniewa 

Lewackiego, tel.: +48/696-429-870 lub Ryszarda Kędrę. 
b) Adam Jesionek, tel. 34/3229-224, 

 
§ 4 

1. Wykonawca w przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usług, kolizji z liniami energetycznymi lub 
telekomunikacyjnymi zobowiązuje się do uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami tych linii sposobu 
rozwiązania powstałych przeszkód (wyłączenia, zdjęcie linii itp.)  

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

3. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia prac bez właściwego oznakowania. Wszelkie 
roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem prac będą 
kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.  

4. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za teren prac z chwilą jego przekazania. 
5. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu 

ochrony środowiska w czasie wykonywania prac. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej      

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzonym osobom trzecim w związku 
z prowadzonymi pracami.  
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7. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 3 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu. 

 
§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie prac związanych z wycinką 5 szt. drzew bez frezowania 
pni, oraz uprzątnięcie terenu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1008 S odc. Stary Kocin – Nowy 
Kocin w km 01+095 – 1+905 i 2+270 – 2+950 kwotę /brutto/ w wysokości : 
 
…………………………………zł. brutto (słownie:………………………………………………). 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zakwalifikowania pozyskanego drewna odpowiednio do kategorii:  
- drewno użytkowe 
- drewno opałowe 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę po dokonaniu odbioru robót jak w § 2. 

3. Prace wykonywane odpowiednio na drogach wojewódzkich i powiatowych muszą być fakturowane 
oddzielnie dla każdej kategorii dróg. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na konto Wykonawcy (wskazane na fakturze) 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę  

5. W razie nie wypłacenia należności w terminie Wykonawcy od Zamawiającego przysługiwać będą odsetki 
ustawowe. 

 
§ 6 

1. Wykonawca odkupi od Zamawiającego pozyskane z wycinki drewno za następującą cenę /brutto/:  
…………………………zł. brutto (słownie:…………………………………………………………)  

2. Kwota za pozyskane z wycinki drewno z dróg powiatowych w wysokości .............…...... zł brutto, 
Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego: BGŻ Nr 29 2030 0045 1110 0000 0185 2380, z dopiskiem 
„Zakup drewna – PZD.ZPU.33.2017” w terminie 14 dni od dnia odbioru prac zgodnie z § 2 ust. 4 pod 
rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

4.        Dane do wystawienia faktury. 
Nabywca: Powiat Częstochowski, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, NIP: 573 27 88 125 
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa. 

 
§ 7 

1. Prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom.. 
2. Wykonawca wykona wszystkie prace koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację 

części przedmiotu zamówienia w zakresie…………………………………………obejmie podwykonawca 
–…………………………………….. 

3. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie 
własne. 

4. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 
podpisania, kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo poświadczonej za zgodność    
z oryginałem, oraz ich zmian, w przypadku zmiany lub dodania podwykonawcy w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą, oraz ich zmian, umowę dostarcza Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy o dalsze 
podwykonawstwo. 

5. Wykonawca zapłaci podwykonawcy i dalszym podwykonawców całość należnej im kwoty                       
(z wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia wskazanego 
w ofercie) za wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowaniem.  

6. Termin zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcom lub podwykonawcy na rzecz dalszym 
podwykonawców ma wynosić do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 

7. Przed wypłaceniem Wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia 
wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wszystkich zobowiązań finansowych 
względem podwykonawcy, a podwykonawca względem dalszego podwykonawcy. 

 
 
 
 



  Powiatowy Zarząd Dróg 
w Częstochowie 

PZD.ZPU.33.2017 

 3

§8 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej       

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,            
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach: 
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 
b) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej      

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.  
c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w § 5 ust 
1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 5 
ust 1 umowy, 

d) nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości 
(brutto) przedmiotu umowy o której mowa w § 5 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak 
nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust 1 umowy. 

3. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może 
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany.  

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych 
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 

3. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 10 
Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 


