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           Część II SIWZ 
    

Wzór Umowy 

zawarta w Gdańsku  dnia ……………….. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.),  pomiędzy:  

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk               

NIP  957-00-27-503                         REGON  190536641  

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:  

………………………  

  

a …………………………………………………….  
…………………………………………………………………..  
NIP                 REGON  
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym 
przez:  
…………………………………………..  
 

§1  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:  „Usunięcie drzew 

w ilości 118 szt. wraz z "rekompensatą przyrodniczą" poprzez nasadzenie w ilości równej wycince 

oraz wycinka zakrzaczeń o powierzchni 750 m2 na rzece Wierzycy.” 

według opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz kosztorysu 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.  

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

 

 

§2 

1. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zakupu od Zamawiającego surowca drzewnego (po wycince  

26 szt.  drzew, własność RZGW) , 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 postepowania 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 Zamawiającego. 

 

 

§3 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania  

umowy, opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
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działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą  

 niż wartość przedmiotu umowy (brutto), ważnej przez cały okres realizacji umowy.  

 

§4  

1. Wykonawca oświadcza, iż część zakresu przedmiotu umowy wykona siłami podwykonawców.  

2. W terminie 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym wprowadzeniem na teren prac 

podwykonawców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów zawartych 

z podwykonawcami.   

3. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na zawarcie umów cesji wierzytelności, przysługujących mu 

względem Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy w zakresie prac zleconych 

podwykonawcom, jeżeli cesji zażąda Zamawiający.  

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany 

podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zmiana taka będzie dopuszczona, jeśli nowy 
podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 

postępowania o zamówienie publiczne.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac 

wykonywanych przez siebie oraz przez podwykonawców, jeśli będą oni współuczestniczyć 

w realizacji przedmiotu umowy.  

  

W sytuacji, gdy Wykonawca całość prac wykona własnymi siłami, zapisy §4 otrzymają brzmienie:  

 

§4  

1. Wykonawca oświadcza, iż całość zakresu przedmiotu umowy wykona własnymi siłami.  

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zlecenia prac 
podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym  Zamawiającego  ze 

stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu  prac jak i podwykonawcy.   

3. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zakresu 

podwykonawstwa  i podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów 

zawartych z podwykonawcami.   

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 
dostawy lub usługi, 

5. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na zawarcie umów cesji wierzytelności, przysługujących mu 

względem Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy w zakresie prac zleconych 

podwykonawcom, jeżeli cesji zażąda Zamawiający.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac 

wykonywanych przez siebie oraz przez podwykonawców, jeśli będą oni współuczestniczyć 

w realizacji przedmiotu umowy.  

 

§5 
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 Strony uzgadniają, że prace będące przedmiotem umowy zostaną zrealizowane do dnia 

…………………………….. . 

 

 

§6  

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

2. Wykonawca:  

1) ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren prac i za wyrządzone na nim szkody 

z chwilą jego przejęcia;  

2) zabezpieczy pod względem bhp wszystkie miejsca wykonania prac oraz miejsca 

składowania materiałów – zgodnie z obowiązującymi przepisami – we własnym zakresie 

i na własny koszt;  

3) zapewni właściwą organizację i koordynację wykonywania usługi;  

4) ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usługi;  

5) po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go 

Zamawiającemu w terminie odbioru prac.  

 

§7  

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową jest................................, 
tel. ………………………….. 

        
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ..............................., tel.  …………………………………..  

 

§8  

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy na kwotę netto. ………. 

        …………………zł  + VAT …………% tj. …………………… zł  łącznie brutto……………………………………………………. 

       (słownie:  ………………………………………………….………………………..). 

2. Wykazane przez Wykonawcę, w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy, ceny jednostkowe netto obowiązują w okresie trwania umowy i nie będą podlegały 
zmianom. 

3. Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu 
realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie za roboty, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie wynik iloczynu ilości 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem, że jeśli 

wartość wynagrodzenia przekroczy kwotę brutto określoną w ust. 1, Zamawiający ma prawo 

odstąpić od umowy. Ilość wykonanych prac musi zostać zaakceptowana przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

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

zastrzeżeń.  

6. Należność zostanie uregulowana w ciągu 30 dni od doręczenia Zamawiającemu faktur wraz 

z dokumentami rozliczeniowymi oraz – w razie zatrudnienia podwykonawców – pisemnym 

oświadczeniem podwykonawców o zaspokojeniu ich należności z tytułu wykonania zleconych prac, 

przelewem na konto Wykonawcy.  
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7. Z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, może zostać potrącona należność                                                             

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

 

 

§9 

1. Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur:   

1).  Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, 

o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.), biorącym udział w realizacji odebranych usług. Dowodem 

dokonania zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest oryginał oświadczenia 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), że otrzymał od Wykonawcy należne wynagrodzenie 

za wykonane roboty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) lub potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie 

przelewów bankowych potwierdzających płatności, albo oryginał cesji należnej wierzytelności na 

Podwykonawców (dalszych Podwykonawców). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody 

zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności 

wynagrodzenia Wykonawcy  

2). W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1) wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

3).  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na usługi.  

4).  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi  

  5). Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy   lub dalszemu podwykonawcy.  

6).   Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 3). Zamawiający 

informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. We wskazanym terminie uwagi muszą zostać doręczone Zamawiającemu.  

7). W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 1 pkt 6), w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

8). W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

 §10 

 1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji określonej w treści art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. 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 dnia 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.   

3.  Zamawiający może odstąpić bez wypowiedzenia od umowy jeżeli Wykonawca: 

a) nie przystąpił do realizacji prac w terminie 11 dni kalendarzowych od podpisania umowy lub 

przerwał realizację przedmiotu umowy na okres minimum 15 dni kalendarzowych 

b) nie realizuje postanowień umowy z należytą starannością. 

 

 

 §11  

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

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

jest Wykonawca.  

§12 

Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego  
 istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich (np. jako zabezpieczenie kredytu). Wykonawca 
nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 
 

§13  

Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% określonego w §8 ust. 1 

wynagrodzenia brutto,  za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1%, wynagrodzenia 

brutto określonego w §8 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1 niniejszej umowy.  
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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 faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego.  

 

§14 

1. Usługa wymieniona w Części III SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia będzie świadczona przez osoby 
wymienione w załączniku nr 4 do umowy -  wykaz pracowników, którzy zostali wskazani przez 
Wykonawcę i/lub Podwykonawcę.  

2. Wykonawca oświadcza, że osoba/y wykonująca/e prace polegające na usunięciu drzew i wycince 
zakrzaczeń 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 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową 

działalność gospodarczą. 

3. W terminie 7 dni od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży listę osób zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr, przy czym Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualizacji wykazu pracowników w terminie 3 dni 
roboczych po zajściu ewentualnych zmian. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca 
lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopie 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 takie 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. 

§15  

Do obowiązku Zamawiającego należy podjęcie czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni 

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

przez przedstawiciela Zamawiającego.  

§16 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i 
są dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

                                                        
1  Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowania przez składającego pod katem przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami 
ww. ustawy. 
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zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.)  w związku z okolicznościami określonymi 

w  Części I SIWZ.  

 §17  

Ewentualne spory wynikające w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

§18  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.   

§19 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca a dwa egzemplarze Zamawiający.   

 §20  

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:  

1. Opis przedmiotu zamówienia.  

2. Kosztorys ofertowy.  

3. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

4. Wykaz pracowników wskazanych przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę.  

   

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA  

           

 

 


