Załącznik nr 4

UMOWA Nr …...../2011
zawarta w dniu .......................2011 r. w Kowarach pomiędzy
Gminą Kowary, 58-530 Kowary
ul. 1-go Maja 1a

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Mirosława Góreckiego

- Burmistrza Miasta Kowary

przy kontrasygnacie:
Agaty Żorniak

- Skarbnika Miasta Kowary,

a ….......................................................................................................................................................,
z siedzibą: …............................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą,
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie wycinki
23 szt. drzew i pielęgnacji 21 szt. drzew rosnących na terenie stanowiącym własność Gminy
Kowary. Szczegółowy wykaz drzew objętych wycinką, zawierający lokalizację, gatunek,
obwód pnia oraz ilość m3 drewna do pozyskania znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik
nr 2. Szczegółowy wykaz drzew objętych pielęgnacją z zakresem prac pielęgnacyjnych
znajduje się z tabeli stanowiącej załącznik nr 3.
2. Zakres usługi opisanej w ust. 1 obejmuje w szczególności:
2.1. Wycinkę i usunięcie drzew wymienionych w załączniku nr 2, zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.
2.2. Pielęgnację drzew według załącznika nr 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
w tym zakresie.
2.3. Uprzątnięcie terenu po wycince.
2.4.Wszelkie kolizje z urządzeniami obcymi powstałe podczas prac Wykonawca
zobowiązany jest rozwiązać we własnym zakresie.
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§2
1. Wykonawca

zobowiązuje

się

wykonać

przedmiot

umowy

określony

w

§

1

w terminie do 16 grudnia 2011 r.
2. Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych prac z dniem podpisania niniejszej umowy.
3. Kolejność wycinki i pielęgnacji poszczególnych drzew jest dowolna, Wykonawca
powiadamia telefonicznie bądź osobiście Zamawiającego o przystępowaniu do wycinki i
pielęgnacji poszczególnych drzew wymienionych w załączniku nr 2 i nr 3.
4. Zamawiający stwierdzi protokołem końcowym prawidłowe i terminowe wykonanie usługi.
5. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich powstałe podczas wycinki i pielęgnacji
ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych, 00/100), za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
powstałego z winy Wykonawcy.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy na skutek
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3
ust. 1.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy na
skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % kwoty określonej
w § 3 ust. 1.
9. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, sprzęt i kwalifikacje niezbędne do
wykonania wymienionych prac.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2, strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości …....................... …....................................................zł brutto
(słownie: …...............................................................złotych), zgodnie z przedstawioną ofertą
Wykonawcy z dnia …................................................2011 r.
2. Strony ustalają, że kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, określonego
w § 1 ust. 1 i 2, zostanie potrącona o kwotę stanowiącą wartość umowy nr …........../2011
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z dnia ….............................2011 r. kupna - sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu
14 dni po protokólarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego
wykonania prac i przedłożeniu w Urzędzie Miejskim w Kowarach faktury.
4. W razie nieterminowej zapłaty faktury, Wykonawca naliczy, a Zamawiający zapłaci
ustawowe odsetki, liczone za każdy dzień opóźnienia.

§4
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie …...............................................,
tel. …...................., a ze strony Zamawiającego Pani Małgorzata Depczyńska , tel. (075) 64-39-225.

§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§6
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego sąd.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
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