Załącznik nr 1 - Projekt umowy

UMOWA NR …… / 2018
W dniu …………….. roku w Malborku pomiędzy:
Powiatem Malborskim
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu: ……………………………………………………………..
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym"
a, firmą
………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………
zwany w treści umowy Wykonawcą
Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego przeprowadzonego w dniu ……………………… na podstawie
Regulaminu o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto zawiera
się umowę następującej treści.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Pielęgnacja zadrzewienia”.
Zadanie I:

Podcinka koron drzew z rozdrobnieniem gałęzi – 55 szt.
Miejsce wykonania usługi:
droga powiatowa 2920G – 5 szt.
droga powiatowa 2340G – 10 szt.
droga powiatowa 2919G – 10 szt.
droga powiatowa 2916G – 10 szt.
droga powiatowa 2936G – 10 szt.
droga powiatowa 2904G – 10 szt.

Zadanie II:

Frezowanie pni – 25 szt. Średnica pnia 20cm - 50cm

Miejsce wykonania usługi:
droga powiatowa nr 2919G – 10 szt.
droga powiatowa 2340G – 10 szt.
droga powiatowa 2936G – 5 szt.
Zadanie III:

Wycinka krzaków z rozdrabnianiem gałęzi – 10.000 m2
Miejsce wykonania usługi: droga powiatowa nr 2930G, 2927G

Zadanie IV:

Wykonanie nowych nasadzeń i zabezpieczenie palikami – 275 szt. wg wykazu:


79 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy (5 letnia sadzonka ), zabezpieczonych 3 szt. palika



51 szt. drzew z gat. brzoza brodawkowata (5 letnia sadzonka ), zabezpieczonych
1 szt. palika



2 szt. drzew z gat. dąb szypułkowy o obwodzie

min 10 cm na wysokości 1m,

zabezpieczonych 2 szt. palika


55 szt. drzew z gat. klon pospolity /jawor o obwodzie min 10 cm na wysokości 1m,
zabezpieczonych 3 szt. palika



50 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodzie

min 10 cm na wysokości 1m,

zabezpieczonych 2 szt. palika


15 szt. drzew z gat. jarząb pospolity o obwodzie

min 4 cm na wysokości 1m,

zabezpieczonych 1 szt. palika


10 szt. drzew z gat. jesion wyniosły o obwodzie min 10 cm na wysokości 1m,
zabezpieczonych 1 szt. palika



13 szt. drzew z gat. świerk pospolity o obwodzie

min 5 cm na wysokości 1m,

zabezpieczonych 1 szt. palika
Miejsce wykonania usługi: na terenie powiatu malborskiego

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu

w terminie umownym.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami, na których zrealizowany
zostanie przedmiot umowy.
§2
Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. Wskazanie miejsca wykonania przedmiotu umowy.
1.2. Odbiór przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6.
1.3. Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1. Urządzenie i zabezpieczenie miejsca pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP
oraz p. poż.
2.2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie wykonywania przedmiotu
umowy, uporządkowanie terenu jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych
przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego.
2.3. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania przedmiotu umowy oraz w
terminie jednego roku od dnia podpisania protokołu odbioru robót, w uzgodnionym przez strony
terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.
§3
Terminy realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania zamówienia do 30.11.2018r. Za termin wykonania uważa się zgłoszenie
Zamawiającego przez Wykonawcę gotowości do dokonanie odbioru przedmiotu umowy, przy czym
termin ten musi być następnie potwierdzony w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę :
kwota netto:……………………………………………………
podatek VAT 8%: …………………………………………….
kwota brutto: ………………………………………………….
słownie brutto: ………………………………………………..
zgodnie z złożoną ofertą z dnia ……………………………………..

2. Dane do faktury
Nabywca: Powiat Malborski
Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
NIP 579-225-23-74
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
§5
Zasady płatności wynagrodzenia
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego
zgodnie z zapisami §6.
2. Płatność za wykonanie i odebranie przedmiotu zamówienia dokonana będzie przelewem na konto
Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………...
3. w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru końcowego.

§6
Odbiory robót
Zasady odbioru końcowego przedmiotu umowy:
1. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
2. Odbiór końcowy rozpocznie się najpóźniej w terminie 5 dni licząc od dnia powiadomienia
Zamawiającego o zakończeniu wykonania przedmiotu umowy.
3. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierająca przedmiot umowy dokona oceny jakościowej na podstawie pomiarów i oceny
wizualnej.
4. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot umowy pod względem przygotowania nie będzie gotowy
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
§7
Nadzór nad wykonywanymi robotami
1.. Nadzór nad wykonaniem robót ze strony Zamawiającego sprawować będzie:
Pan/Pani.................................................................................tel. .......................................
2. Nadzór nad wykonaniem robót ze strony Wykonawcy sprawować będzie:
Pan/Pani…………………………………………………….. tel. ………………………..

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1.1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,
określonego w §4 za każdy dzień zwłoki (termin wykonania określono w §3 niniejszej umowy),
1.2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w §4,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
2.1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego w §4.
3. Za opóźnienie w zapłacie faktury VAT Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

4. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
§9
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy i Zamawiającego mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących
sytuacjach:
1.1. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac objętych niniejszą
umową.
1.2. w wyniku zmiany przepisów prawa,
1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego,
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmiany ilości zakresu rzeczowego zamówienia do kwoty
przeznaczonej na realizację czterech zadań przez Zamawiającego.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
5.1. oferta Wykonawcy,
5.2. zawiadomieniem o wyborze oferty.
6. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

