
U M O W A NR  … (projekt) 
 

W dniu ………………. 2020 roku w Poddębicach pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
w Poddębicach Sp. z o.o.  z siedzibą w Poddębicach przy ul. Parzęczewskiej 29/35, posiadającą nr identyfikacji 
podatkowej NIP 828-000-18-02,  w imieniu której działa : 

1. Włodzimierz Szymański – Prezes Zarządu  
2. Michał Srogosz – Wiceprezes Zarządu 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………….….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. posiadająca 
nr NIP …………………………, REGON …………………………………….,   
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1. 
1.Zamawiający powierza  a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę  w zakresie   
wykonania prac pielęgnacyjno-sanitarnych przy drzewostanie na terenie miasta Poddębice. 
2.Zamówienie obejmuje: 

a) wykonanie prac pielęgnacyjno-sanitarnych na 200 sztukach drzew wskazanych przez Zamawiającego. 
b) uporządkowanie terenu poprzez zebranie konarów, gałęzi i zagospodarowanie ich we własnym 

zakresie. 
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi wymienionej w ust.1,2 przy użyciu sprzętu własnego. 
 

§ 2. 
1.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem zakresu prac i dozoru wykonywanych w 
ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez Zamawiającego.         
2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy w szczególności za szkody                  
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia. 
3.Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty cenowej, zapoznał się z wszystkimi warunkami , które są 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
dodatkowych kosztów.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawnymi. 

§ 3. 
Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 29 lutego 2020 r.   

§ 4. 
Niezależnie od obowiązków wymienionych w §1 niniejszej umowy, Wykonawca przyjmuje następujące 
obowiązki: 
1)umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie  kontroli zrealizowanych prac ; 
2) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu realizacji  prac. 

§ 5. 
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
1) zniszczenia i szkody na skutek wykonywania  robót; 
2)  uszkodzenia urządzeń infrastruktury znajdujących się na terenie wykonywanych robót. 
2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt ewentualnych zniszczeń powstałych  w trakcie 
realizacji robót. 
3.Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny                                           
i prawidłowość oznakowania  przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 
4.Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnych uszkodzeniach 
urządzeń naziemnych i podziemnych. 

§ 6. 
1. Koordynatorem usługi ze strony Zamawiającego będzie Pan Michał Srogosz - tel.609 700 034. 
2. Koordynatorem  usługi  ze strony Wykonawcy  będzie Pan …………………………….. – tel………………………….. 



§ 7. 
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 
………………………. słownie: (…………………………………………………………………………………………………………………….. złote) 
zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 
2.Podstawę zapłaty będzie stanowił protokół odbioru prac  potwierdzony przez Zamawiającego . 
3.Wynagrodzenie płatne będzie w drodze polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze,  w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez 
Wykonawcę. 
4.Wykonawca wystawi fakturę w terminie 14 dni od daty obioru prac będących przedmiotem umowy. 

§ 8. 

1.Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do zapłaty 

kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
b/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 
c/ za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

2/ Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności,   za  które   
odpowiada  Zamawiający  w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
2. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie 
ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kary umowne 
nie pokrywają rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 9. 
1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  
Prawo budowlane oraz inne przepisy szczególne właściwe w przedmiocie umowy. 

§10. 
Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozpatrzenia ich ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 11. 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                        WYKONAWCA: 
 
 
 
 

 


