UMOWA – PROJEKT

Zawarta w dniu …………. r. pomiędzy Gminą Wietrzychowice, z siedzibą Wietrzychowice
19, 33-270 Wietrzychowice, NIP: 9930652629, reprezentowanym przez
Wójta Gminy - ……………………., przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - …………………
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a:
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem umowy usługa polegająca na wycince drzew na terenie gminy
Wietrzychowice zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego w Tarnowie określona w
ofercie tj.:
Usługa polegająca na wycięciu:
1) 3 szt. lipy drobnolistnej o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm: 289 cm,
323 cm, 187 cm rosnących na działce 542 w miejscowości Wietrzychowice (gmina
Wietrzychowice) zgodnie z decyzją Starosty Tarnowskiego WOŚ.613.110.2020.KK2.
2) 1 szt. robinii akacjowej o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm : 237 cm
rosnącej na działce nr 92 w miejscowości Wietrzychowice ( gmina Wietrzychowice)
zgodnie z decyzją Starosty Tarnowskiego WOŚ.613.111.2020.KK2
3) frezowanie pniaków wyciętych drzew
4) uporządkowanie terenu polegające na:
- zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna,
- zgrabieniu/pozamiataniu terenu, na którym prowadzono prace związane z wycinką
drzew,
- zebraniu i wywiezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac

2. Szczegółowe wymogi i informacje dodatkowe zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia.

§2
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 23.03.2021 r.
2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do zrealizowania usług
towarzyszących dostawie takich jak transport, załadunek, rozładunek, oraz do wszelkich innych
usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego protokołem
końcowym, sporządzonym w terminie 7 dni od daty wykonania przedmiotu umowy.
5. Jeżeli w trakcie odbioru sprzętu zostaną stwierdzone wady, Zamawiający ma prawo
powstrzymania się z odbiorem do czasu usunięcia wad.
6. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony
protokół, w którym wyszczególnione zostaną stwierdzone wady.
7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad lub wymiany rzeczy na własny koszt
w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku
za datę odbioru uważa się datę odbioru wymienionej rzeczy lub usunięcia wad.
§3
1. Zamawiający zapłaci dostawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:
- …………… zł netto (słownie: …………złotych 0/00)
- …………… zł VAT (słownie………… złotych 0/00)
- łącznie ………… zł brutto (słownie: ……. złotych 0/00),
2. Wykonawca wystawi faktury wg danych i asortymentu wskazanego przez zamawiającego.
3. Należność zostanie uregulowana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury, wraz z bezusterkowym protokołem odbioru.
4. Wykonawca przedłoży zamawiającemu fakturę w terminie do 7-miu dni od daty
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne o charakterze niewyłącznym
w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za opóźnienie usunięciu wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym
mowa w § 2 ust. 7 oraz określonym w dokumencie gwarancji w wysokości 0,4 % łącznego
wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % łącznego wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkody
przewyższają wartość kar umownych.
3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§5
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających na tle niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla miejsca Zamawiającego.
§6
Umowa niniejsza sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
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