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Część II SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta dnia ….........…… 2017 r. pomiędzy: 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 

80-804 Gdańsk, (Zarządem Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie, 

83-110 Tczew ul. Wodna 14) 

NIP 957-00-27-503  REGON 190536641 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………. 
 

 

a …………………………………………………………………….. 
NIP …………………..   REGON ………………………. 

 

zwanym dalej “Wykonawcą” reprezentowanym  przez:   

……………………………………………………………………….. 
 
 

 

§1 

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz oferty Wykonawcy 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.   

 

§2 

1. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zakupu od Zamawiajacego surowca drzewnego, po cenach 

obowiązujących w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) – wykaz cen i zasady 

wykupu, oparty na Zarządzeniu Nr 116/2012 Dyrektora RZGW w Gdańsku z dnia 10 października 

2012r. w sprawie zasad postępowania przy usuwaniu drzew lub krzewów, pozyskiwania faszyny                    

i palików z plantacji wiklinowych, drewna opałowego z terenów stanowiących własność Skarbu 

Państwa będących w administracji RZGW w Gdańsku. 

2. W przypadkach szczególnych wprowadza się możliwość obniżenia ceny pozyskanego drewna. 

Dotyczy to sytuacji, gdy warunki terenowe znacznie utrudniają wycinkę oraz wywiezienie 

pozyskanego drewna (np. brak drogi wywozowej, wykonanie zrywki na dłuższą odległość, podmokły 

teren, utrudniony dostęp) oraz z powodu słabej jakości drewna (zapiaszczone, nasiąknięte wodą, 

spróchniałe, itp.). Obniżka ceny drewna nie może być wyższa niż 70%. Obniżenie ceny winno być 

szczegółowo uzasadnione w protokole zdawczo – odbiorczym i zatwierdzone przez Zamawiajacego. 

 

§3 

1. Strony uzgadniają, że prace bedące przedmiotem umowy zostaną zrealizowane w terminie                               

do 28 lutego 2018 roku. 

2. Rozpoczęcie prac ustala się na dzień przekazania terenu, co nastąpi w okresie do ….. dni, licząc od 

daty zawarcia niniejszej umowy. 

 

§4 

1. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy źródła poboru wody, prądu, telefonu ani zaplecza socjalnego. 

2. Wykonawca: 

a) ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren prac i za wyrządzone na nim szkody z chwilą 

jego przejecia, 
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b) zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonania prac oraz miejsca skladowania 

materiałów – zgodnie z obowiązującymi przepisami – we własnym zakresie i na własny koszt, 

c) zapewni właściwą organizację i koordynację wykonywania usługi, 

d) ponosi pełna odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usługi, 

e) po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiajacemu                                

w terminie odbiotu prac. 

 

§5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac robót objętych umową jest 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest……………………………………………………………………..  

 

§6 

 

Do obowiązku Zamawiającego należy podjęcie czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 4 dni 

od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru – potwierdzonej przez przedstawiciela 

Zamawiającego. Odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy                 

i Zamawiającego. 

§7 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie na kwotę netto …………… zł 

+VAT …….. % tj. …………. zł łącznie brutto ……………. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………………………. 00/100). 

2. Podstawą do zapłaty faktury będzie podpisany przez Strony umowy protokół odbioru. 

3. Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT. 

4. Z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, może zostać potrącona należność 

Zamawiajacego z tytułu zapłaty za surowiec drzewny w myśl postanowień § 2 ust. 1 i 2 umowy. 

 

§8 

W przypadku konieczności czasowego zajęcia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gruntu należacego 

do osób trzecich, do dokonania stosownych uzgodnień z właścicielami gruntów zobowiązany jest 

Wykonawca. 

§9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% określonego w §7 ust. 1 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

c) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osoby/osób wykonujących czynności 

polegające na pocięciu drzew oraz złożeniu w stosy w trakcie  realizacji niniejszej umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. Na wypadek, gdyby szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości fizycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego.  

 

§10 

Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczenia: 
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1)  Od ognia i innych zdarzeń losowych dot. robót i obiektów związanych z prowadzeniem robót; 

2)  Od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 

§11 

 

1. Usługa wymieniona w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia będzie świadczona przez 

osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy – wykaz pracowników, którzy zostali wskazani 

przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę. 

2. Wykonawca oswiadcza , że osoba/y wykonujące czynności polegające na pocięciu drzew oraz 

złożeniu w stosy w trakcie realizacji zamówienia będzie/ą zatrudnione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

3. W terminie 5 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedlozy liste osób zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr, przy czy czym Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualizacji wykazu Pracowników w terminie 3 

dni roboczych po zajściu ewentualnych zmian. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiajacego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, 

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopię umów o pracę zawartych z 

pracownikami, o których mowa w ust. 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
1
 bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje tekie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ust. 5 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi 

na podstawie umowy o pracę. 

 

§12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§13 

W sprawach, nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

 

§14 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo 

dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

 

§15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca 

i dwa otrzymuje Zamawiający. 

                                                           
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod katem przepisów ustawyz 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepiami 

ww. ustawy. 
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§16 

 

Załaczniki do niniejszej wumowy sa nastepujace: 

1. Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Wykaz pracowników wskazanych przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę, 

3. Oferta Wykonawcy. 

 

 

 
 

 

 ZAMAWIAJĄCY:   WYKONAWCA: 


