Wzór UMOWY
nr 271.2…...2021
Zawarta dnia …… roku w Nadleśnictwie Strzyżów pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Strzyżów,
NIP 819-00-02-399 REGON P-690026812 zwanym w dalszym ciągu umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów - Andrzeja Modliszewskiego
a

reprezentowanym przez:
NIP-……………., REGON …………….. ujętym w Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej (kopia zaświadczenia stanowi załącznik do umowy)
zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.
Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie
Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19.02.2021 r., zwanego Regulaminem, w oparciu o art. 4
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),strony zawierają umowę z wolnej ręki
o następującej treści:
§1
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Remont szlaków
zrywkowych w Leśnictwie Niebylec oddz. 187 i 181 oraz Leśnictwie Sołonka
oddz. 138
Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów, Leśnictwo Niebylec,
Leśnictwo Sołonka
Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:
a) Leśnictwo Niebylec oddz. 181c – powiat strzyżowski, gmina Niebylec obręb
ewidencyjny Lutcza dz. nr ewid. 6416/2
b) Leśnictwo Niebylec oddz. 187 – powiat strzyżowski, gmina Strzyżów obręb
ewidencyjny Żyznów dz. nr ewid. 3791/3
c) Leśnictwo Sołonka oddz. 138 - powiat rzeszowski, gmina Lubenia obręb
ewidencyjny Sołonka dz. nr ewid. 757/11
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Leśnictwo Niebylec oddz. 181c
1. Naprawa szlaku zrywkowego na przebiegu w oddziale 181c na długości 100m
poprzez obniżenie istniejącego przepustu o około 0,5m, wykonanie rowów
odwadniających o łącznej długości 100m, zdjęcie 15 szt. drogowych płyt
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betonowych 150x300cm , wyrównanie i wyprofilowanie szlaku na całym oddcinku,
wykonanie 10cm podsypki żwirowej pod płyty drogowe, ponowne ułożenie płyt.
2. Odtworzenie i oczyszczenie rowów odprowadzających wodę poza szlak zrywkowy
oraz na wlocie do przepustu, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej
powierzchni. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni szlaku.

b) Leśnictwo Niebylec oddz. 187
1. Odtworzenie i poszerzenie szlaku zrywkowego od składu drewna w oddziale 187h
do oddziału 187f na długości 300mb i szerokości 4-5m
c) Leśnictwo Sołonka oddz. 138b

1.

Oczyszczenie rowów odprowadzających wodę przy szlakach leśnych lub
składach drewna, na odkład, z rozplantowaniem urobku na sąsiadującej
powierzchni. Dno rowu min. 60cm od nawierzchni drogi.

2. Naprawa uszkodzonego przepustu o średnicy wewnętrznej 60 cm. Pozycja
obejmuje: usunięcie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych przepustu,
wykonanie z pospółki 10-cm podsypki pod rurę przepustową wraz z
zagęszczeniem, zakup i montaż rury przepustowej z tworzywa sztucznego (Fi
60cm) o długości 6m, przykrycie rury min. 20cm pospółki i 10cm tłucznia, zakup i
montarz prefabrykowanych przyczółków betonowych.
Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają przedmiary stanowiące załączniki
nr 1.1-1.2.
2.Wykonywanie robót, o których mowa w§ 1pkt 1), obejmuje następujące czynności:
1 )prace przygotowawcze;
2) organizację placu budowy, zaplecza budowy i czynności dozoru;).
3) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót
4) organizację i koordynację robót
5) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i
gwarancji
6) usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w procesie budowy);
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§2
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia robót przedmiotu umowy Zamawiającemu ustala się na 40 dni
od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót na podstawie protokołu
przekazania.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu rozpoczęcia lub terminu
zakończenia robót tylko w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu
umowy.
5. Zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót, o której mowa w ust. 4 nastąpi
na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
6. Na wypadek wystąpienia po stronie Wykonawcy opóźnienia z oddaniem przedmiotu
umowy, Zamawiający zastrzega na swoją rzecz kary umowne w wysokości 0,2 %
kwoty wynagrodzenia netto określonej w § 4 umowy za każdy dzień opóźnienia
począwszy od dnia przekazania placu budowy.
7.W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją powstałej szkody
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach kodeksu cywilnego.
8. Kary umowne nie będą naliczane w przypadku dokonania zmiany terminów
rozpoczęcia lub zakończenia robót, o której mowa w § 2 ust. 4.
§3
1.Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych.
2.Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od OC z tytułu prowadzonej
działalności objętej przedmiotem umowy. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca
i osoby przy pomocy, których realizował będzie umowę obowiązany jest przestrzegać
przepisów b.h.p.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za osoby, przy pomocy których realizuje
umowę.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje
i uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi umożliwiającymi
realizację przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.
6. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy określony w § 1 pozwoli
Zamawiającemu na osiągnięcie zamierzonego efektu.
§4
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe.
2. Wykonawca otrzyma za wykonany przedmiot zamówienia wynagrodzenie w kwocie:
złotych …….. netto (słownie :…………. 00/100 netto) a …….. zł brutto (słownie:
…………… 00/100
2. Rozliczenie wykonanych usług nastąpi po ich zakończeniu i po odbiorze robót.
3. Ostateczne wynagrodzenie za wykonane roboty ustalone zostanie na podstawie
kosztorysu powykonawczego robót, potwierdzających faktycznie wykonany zakres
robót i czas pracy, a także w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik do umowy
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4. Podstawą wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru robót spisany bez
zastrzeżeń.
5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania
wystawionej faktury.
§5
2.Upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w trakcie realizacji umowy i do
przekazania przedmiotu umowy jest Pan ………..
§6
Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od
dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami na tle stosowania niniejszej umowy będą
rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie w formie aneksu, za
obopólną zgodą stron.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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