Załącznik Nr 2 do formularza oferty

PROJEKT UMOWY NR ……../2019
zawarta w dniu …………………2019 r. w Łomży pomiędzy:
Powiatem Łomżyńskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Łomżyńskiego,
reprezentowany przez:
 Starostę Łomżyńskiego – Lecha Marka Szabłowskiego,
 Wicestarostę Łomżyńskiego – Marię Dziekońską
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a ……………………………………….………………………………………………………………….
z siedzibą w
……………..……………, ulica ……………….…………………………….,
zarejestrowaną w ………………….…………………. pod numerem KRS …………………..,
(NIP: …………………………….., REGON …………………………), reprezentowaną
przez:
……………………………………….……………………………………zwanym
dalej
„WYKONAWCĄ”
W wyniku zapytania ofertowego Nr ROŚB.6162.1.2019 z dnia 28 marca 2019 r. dla
zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie uproszczonych
planów urządzenia lasu, lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących
do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
§2
1. Rzeczowy zakres i wymagania techniczne określają warunki techniczne stanowiące
załącznik do niniejszej umowy.
2. Wszystkie niezbędne do wykonania umowy materiały dostarczy Wykonawca
we własnym zakresie i na własny koszt.
§3
Wykonawca udziela na przedmiot umowy 5 lat gwarancji od daty odbioru całości prac.
§4
1. Ustala się termin zakończenia prac na dzień 30 listopada 2019 roku.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się na swój koszt wyłożyć (na 60 – dniowy okres)
do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu we właściwym
ze względu na położenie obrębu Urzędzie Gminy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie brutto …………zł
(słownie…………………. złotych i …………… groszy) - tj. ……….. ha x …….. zł/ha
= ………….. zł.
2. Za opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do uproszczonych planów
urządzenia lasu ustala się wynagrodzenie w kwocie brutto …………zł
(słownie: …………………. złotych i …………… groszy)
3. Łączne wynagrodzenie w kwocie brutto wynosi ………… zł (słownie: ………………….
złotych i …………… groszy) i obejmuje:
1) opracowanie planów urządzenia lasu dla 6 obrębów (wsi położonych w dwóch
gminach),
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2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do uproszczonych planów
urządzenia lasu,
3) inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiający
dopuszcza
zwiększenie
lub
zmniejszenie
zakresu
umowy
i związanych z tym płatności do stanu faktycznie zastanego na gruncie, jednakże
w przypadku zwiększenia nie więcej niż do kwoty przeznaczonych na ten cel środków
finansowych, która wynosi ……….. zł. Podstawą do rozliczenia jest ustalone
wynagrodzenie za 1 ha powierzchni lasu.
Zmiana opisana w ust. 3 może być wprowadzona jedynie w formie aneksu do niniejszej
umowy, po obustronnym podpisaniu przez strony protokołu konieczności.
Wynagrodzenie zostanie wpłacone na konto WYKONAWCY po przedłożeniu faktury
i odbiorze przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO.
Za
nieterminowe
wykonanie
przedmiotu
umowy
WYKONAWCA
zapłaci
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,25 % wynagrodzenia, o którym mowa
w ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

§6
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do poprawienia na swój koszt ewentualnych błędów
stwierdzonych w trakcie opiniowania planów przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża.
2. Poprawienie błędów nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia planów przez
ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem naliczenia kar umownych w wysokości i na zasadach
określonych w § 5 ust. 6 umowy
§7
Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej za obopólną zgodą
stron.
§8
W sprawach nieregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§9
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod właściwość Sądu
Powszechnego w Łomży.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
ZAMAWIAJĄCY a jeden WYKONAWCA.
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