Załącznik Nr 2
do Rozeznania cenowego

- projekt -

UMOWA NR … /2015

zawarta w dniu ……….2015 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim – Skarbem Państwa
z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez:
Starostę Jeleniogórskiego – Annę Konieczyńską
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – GraŜyny Bojęć
posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492
a
………………………………
–
…………………………………………………,
posiadającym NIP ………………………, REGON ………………………,
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania cenowego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 10.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Wykaszanie
traw oraz wycinanie samosiejek na działkach gruntowych Skarbu Państwa usytuowanych na terenie Powiatu
Jeleniogórskiego.
§1
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykoszenie traw wysokich wraz z wycięciem
samosiejek o średnicy do 2 cm na powierzchni 19.000 m² oraz wycięcie samosiejek o średnicy
ponad 2 cm na powierzchni 500 m² – działek gruntowych stanowiących własność Skarbu
Państwa (usytuowanych na terenie powiatu jeleniogórskiego) przeznaczonych do sprzedaŜy,
według następującego podziału:
1) wykoszenie traw wysokich wraz z wycięciem samosiejek na powierzchni 19.000 m² niŜej
wymienionych działek gruntowych:
a) Szklarska Poręba, ul. Piastowska 16, działka nr 230, powierzchnia do wykoszenia to
1.000 m² z powierzchni całkowitej 2.129 m²;
b) Mysłakowice, ul. Wojska Polskiego 27, działka nr 1164/2, powierzchnia do
wykoszenia to 2.000 m² z powierzchni całkowitej 2.955 m²;
c) Sosnówka, ul. Czerwona Dolina 11, działka nr 472 i 474, powierzchnia do
wykoszenia to 1.000 m² z powierzchni całkowitej 8.500 m²;
d) Karpacz, ul. Nad Łomnicą 14, działka nr 316/4, powierzchnia do wykoszenia to
3.000 m² z powierzchni całkowitej 4.796 m²;
e) Antoniów 30 gmina Stara Kamienica, działki nr 357/3, 357/5, 357/6, 357/7,
powierzchnia do wykoszenia to 2.000 m² z powierzchni całkowitej 6.035 m²;
f) Szklarska Poręba, ul. Górna 21, działka nr 97/2, powierzchnia do wykoszenia to
1.500 m² z powierzchni całkowitej 2.937 m²;
g) Szklarska Poręba, ul. 1 Maja, działka nr 6/3, powierzchnia do wykoszenia to 500 m²
z powierzchni całkowitej 996 m²;
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h) Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja działka nr 126/1, powierzchnia do wykoszenia to
3.000 m² z powierzchni całkowitej 5.418 m²;
i) Kowary - Krzaczyna, ul. Główna, działki nr 104/9, 104/11, 104/14, 104/15,
104/16, 104/19, 104/17, powierzchnia do wykoszenia to 5.000 m² z powierzchni
całkowitej 8.402 m².
2) wycięcie samosiejek o średnicy ponad 2 cm na powierzchni 500 m² niŜej wymienionych
działek gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa:
a) Szklarska Poręba, ul. Górna 21, działka nr 97/2, powierzchnia do wycinki to 200
m²;
b) Kowary - Krzaczyna, ul. Główna, działki nr 104/9, 104/11, 104/14, 104/15,
104/16, 104/19, 104/17, powierzchnia do wycinki to 300 m².
2.
Przedmiot zamówienia obejmuje równieŜ uporządkowanie terenu po przeprowadzonym
wycięciu samosiejek o średnicy powyŜej 2 cm – poprzez złoŜenie ich w jednym miejscu na terenie
działki gruntowej, w obrębie której przeprowadzona zostanie wycinka.
§2
1.
WYKONAWCA oświadcza, Ŝe prace będą wykonywane z najwyŜszą starannością –
w sposób fachowy i terminowy.
2.
WYKONAWCA w celu poprawnego wykonania prac jest zobowiązany dysponować
odpowiednim sprzętem ręcznym i mechanicznym oraz przeszkolonym zespołem osób
realizujących te prace.
3.
WYKONAWCA zobowiązuje się do rozpoczynania prac przy uŜyciu sprzętu
zmechanizowanego nie wcześniej niŜ o godz. 06:30 (w soboty nie wcześniej niŜ o godz. 07:30).
4.
WYKONAWCA odpowiada za utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac
oraz pełne zabezpieczenie warunków BHP przy wykonywaniu usług objętych umową.
5.
WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do
ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu umowy.
§3
Termin wykonywania przedmiotu umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia
16 listopada 2015 r.
§4
1.
Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO na
sporządzonym przez WYKONAWCĘ protokole odbioru prac.
2.
ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy reprezentuje
Marek Marczewski – Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami, tel. 75 64 73 267.
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3.
WYKONAWCĘ w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy reprezentuje
…………………………………………………………… , tel. …………………… .
§5
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, WYKONAWCA otrzyma
wynagrodzenie w wysokości: ……… zł brutto (słownie ……………………………………).
2.
Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją umowy, a takŜe
naleŜne podatki i opłaty, w tym podatek od towarów i usług VAT.
3.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze
Vat w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT. Za datę
płatności uznaje się dzień obciąŜenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
4.
Fakturę Vat naleŜy wystawić na: Powiat Jeleniogórski, 58-500 Jelenia Góra,
ul. Kochanowskiego 10, NIP 611-250-35-48.
5.
Podstawą wystawienia faktury Vat jest podpisany przez przedstawicieli stron protokół
odbioru prac, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
§6
ZAMAWIAJĄCY nie wyraŜa zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji
umowy na rzecz osób trzecich.
§7
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nierzetelnego
wykonania prac będących przedmiotem umowy przez WYKONAWCĘ.
§8
1.
Strony ustalają odpowiedzialność za nienaleŜyte wykonanie umowy na zasadzie kar
umownych:
1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości:
a) 50,00 zł za kaŜdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – licząc od
terminu wskazanego w § 3;
b) 2.500,00 zł za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie
WYKONAWCY.
2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY ustawowe odsetki za zwłokę za kaŜdy
dzień opóźnienia w zapłacie faktury Vat.
2.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość
kar umownych.
3.
Strony uzgadniają, Ŝe ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącania kar umownych
z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy.
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§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaŜności.
§ 10
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 11
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
§ 13
Wykaz załączników:
1) Rozeznanie cenowe – Załącznik Nr 1;
2) Oferta WYKONAWCY – Załącznik Nr 2.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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