Załącznik nr 3
do zapytania cenowego z dnia 18.10.2017r. znak RGN.6872.32.11.2017
Umowa nr ……../RGN/......../2017
zawarta w dniu _ _. _ _. 2017 roku pomiędzy:
Gminą Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
NIP: 687-17-83-356
REGON: 370440749
reprezentowaną przez:
Panią Annę Hałas – Wójta Gminy Sanok
przy kontrasygnacie
Pani Agnieszki Haduch – Skarbnika Gminy Sanok
zwaną w dalszej części „Zamawiającą”
a
…………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w zakresie zabezpieczenia
chemicznego upraw leśnych w lesie mienia Gminy Sanok położonego na terenie miejscowości Dobra,
zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.
§2
1. Zakres prac określonych w § 1 obejmuje:
1. wykonanie prac w zakresie zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych na działce nr 840 ,
oddz.2a w ilości 30 000 szt. sadzonek (jodła), poprzez zabezpieczenie (smarowanie) środkiem
cervacol extra dostarczonym przez „Zamawiającą”, w celu ochrony sadzonek przed zwierzętami
łownymi.

§3
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2017r.
§4
1. Zamawiająca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie …………… zł
brutto (słownie: ………………………………………………………….. ),
którą nalicza się wg ustalonej stawki wg ustalonej stawki od 1 szt zabezpieczenia
chemicznego sadzonek …... zł brutto
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia
przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z pisemnym potwierdzeniem
wykonania przedmiotowych prac przez osobę sprawującą nadzór i zarząd nad lasami Gminy
Sanok sołectwa wsi DOBRA oraz przez pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku –
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa po przeprowadzeniu oględzin
wykonania ww. zabiegu.
3. Strony zgodnie ustalają, że następujący zakres prac ……………………………..………….
będzie wykonany przez podwykonawcę ……………………………………………………………

§5
1. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającej
pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania zobowiązań wobec
podwykonawców, a Zamawiająca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń
Wykonawcy z podwykonawcami.
§6
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony
roślin /dotyczy wykonania prac w zakresie zabezpieczenia chemicznego upraw leśnych/.
2. Zapewnienie należytego ładu i porządku,
3. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz właściwego stanu technicznego
maszyn i urządzeń,
4. Naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
5. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy, w tym również transportu, narzędzi itp.
§7
Kary umowne:
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Ustala się kary w następujących wypadkach:
2.1. Zamawiająca jest zobowiązana do zapłaty Wykonawcy kar umownych :
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego
za każdy dzień opóźnienia.
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności
Zamawiająca w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za wykonanie usługi/prac, od której/których
realizacji odstąpiono.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień niekorzystnych dla Zamawiającej, chyba, że konieczność
wprowadzenia takich zmian jest następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć przy
zawarciu umowy.
§9
Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §
4 ust. 1 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towaru i usług (VAT) –
w zakresie zmiany tej stawki.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającej jeden dla Wykonawcy.
Zamawiająca:

Wykonawca:

