Załącznik nr 4
PROJEKT UMOWA NR …
W dniu ………............. r. w Bydgoszczy pomiędzy:
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

Autostrad Oddział w

Bydgoszczy,

ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
NIP 554-22-52-485; REGON 017511575- 00036
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa następującej treści:
Podstawę zawarcia umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
§1

1.

Przedmiotem umowy jest wykonanie nasadzeń drzew na terenie Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszcz przy ul. Fordońskiej 6
i ul. Nowotoruńskiej 31.

2.

Umowa

zostaje

zawarta

na

czas

określony

od

dnia

……………………………..

do 15.03.2020 r.
§2
1.

Wykonawca dostarczy sadzonki drzew opisanych w Charakterystyce przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz wszystkie niezbędne materiały
potrzebne do ich nasadzenia.

2.

Wykonawca zapewni transport dostarczonych drzew i materiałów do miejsca
nasadzenia.

3.

Wykonawca

dokona

fizycznego

nasadzenia

zobowiązuje się uprzątnięcie miejsca nasadzenia.

wraz

z

opalikowaniem

oraz

r.

§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia określonego w §1 wynosi
zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 2 do umowy) ……………… zł netto (słownie
złotych:………………… ../100), plus 23 % podatku VAT w wysokości ……………… zł (słownie
złotych:………………… ../100), co łącznie stanowi kwotę ……………… zł brutto (słownie
złotych:………………… ../100).
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT.
3.

Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć specyfikację poszczególnych
asortymentów, wykorzystanych do wykonania usługi.

4. Płatności

za

usługę

dokonywane

będą

przelewem,

na

rachunek

Wykonawcy

nr ……………………………………………………………………………., w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datą zapłaty
uznaje się dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego o czym mowa w ust. 4
nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie
do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie
podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie,
do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb
płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT.
§4
1. Strony ustalają niżej wymienione kary umowne za odstąpienie od umowy:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w szczególności za odstąpienie

od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości
zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 1.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy

w z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wartości
zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 1.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Należność
z tytułu kar umownych wskazanych w ust. 1 zostanie przez Zamawiającego potrącona
z Wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Wykonawca Wyraża zgodę na potrącenie kar umownych wskazanych w niniejszym

paragrafie z należnego mu wynagrodzenia.
§5
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w następujących
sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu

z tytułu

wykonania części umowy,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający
powiadomi

Wykonawcę,

iż

wobec

zaistnienia

uprzednio

nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych, także
odstąpienie będzie traktowane jako zawinione przez Zamawiającego.
3) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia
terminu określonego w § 3 ust. 4.
2. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
z 14-dniowym terminem wypowiedzenia.
§6
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.
§7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają dwustronnej akceptacji w formie pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
§9
Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu
przez Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego - Sąd z siedzibą w Bydgoszczy.
§10
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….
b) Opis przedmiotu zamówienia.
§11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

