Załącznik nr 4 do SIWZ

Zn. Spr.: SA.270.20.2020
WZÓR
UMOWA NR ................
Zawarta w dniu ……………..2020 r. w Miękini pomiędzy:

Nadleśnictwem Miękinia z siedzibą w Miękini, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
reprezentowanym przez:
Waldemara Zarembę – Nadleśniczego
Sylwię Kosowską – Główną Księgową
zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………………………………………………………..
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerami………………….
NIP ……………………… Regon ………………………………..
zwanym dalej w treści niniejszej Umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………….
Zamówienia udzielono w trybie zaproszenia do składania ofert. Postępowanie prowadzone
jest zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia z dnia
10.05.2017 r. w sprawie - wprowadzenia do stosowania Regulaminu udzielania zamówień
publicznych na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy Pzp.
Nazwa zadania: „Naprawa drogi na szczyt góry Ślęża po intensywnych opadach deszczu”
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Nadleśnictwo Miękinia zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac obejmujący
uzupełnienie lokalnych ubytków w nawierzchni drogi na szczyt góry Ślęża na całej jej
długości. Początek drogi znajduje się na wysokości leśniczówki Leśnictwa Tąpadła a koniec na
szczycie góry Ślęża. Uzupełnienie ubytków należy wykonać tłuczniem granitowym frakcji
31,5/63 w łącznej ilości 300,0 t. po wcześniejszym oczyszczeniu ubytku z materiałów
organicznych (m.in. gałęzi, błota).
Wartość tego zakresu obejmuje koszt zakupu, dostawy, transportu materiału kamiennego do
miejsca wbudowania i wbudowania materiału kamiennego zgodnie ze sztuką, sprzętem i
transportem Wykonawcy.
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Dodatkowo zakres prac obejmuje oczyszczenie wodospustów zlokalizowanych w nawierzchni
przedmiotowej drogi oraz oczyszczenie i pogłębienia odpływów od tych wodospustów na
średniej długości 10 mb. i średnią głębokość ok. 30 cm – w ilości 40 szt.
Wartość tego zakresu obejmuje koszt wywozu urobku (odpadu) powstałego po tych pracach.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy,
2) SIWZ wraz z załącznikami,
2. Ryzyko Wykonawcy.
2.1. Za wykonanie prac zgodnie z umową i w umownym terminie odpowiada Wykonawca.
2.2. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w materiałach, urządzeniach i infrastrukturze w
okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, Wykonawca
naprawi niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i szkody na swój koszt w taki
sposób, aby materiały i prace odpowiadały pod każdym względem wymaganiom
dokumentacji i umowy.
§3
TERMINY UMOWNE
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :
Termin rozpoczęcia prac od dnia:

od daty podpisania umowy

Termin zakończenia prac do dnia:

do dnia 18.12.2020 r.

§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczałtowe. Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania podwyższenia wynagrodzenia
bez względu na to, czy w czasie zawarcia umowy istniała możliwość przewidzenia rozmiaru
lub kosztów prac. Ryzyko powstania ewentualnych straty związanej z nieprzewidzianym
wzrostem rozmiaru prac obciąża, przy tym sposobie określenia wynagrodzenia
Wykonawcę.
2. Za wykonanie prace bez zastrzeżeń Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
…………………… zł brutto
słownie: ……………………………………………….. zł 0/00 gr,
w tym podatek VAT (23 %): ……………………….. zł,
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cena netto: …………………………………… zł
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem w ciągu 14
dni po odbiorze końcowym prac oraz przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury, tj. z
protokołem odbioru prac bez zastrzeżeń.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- przestrzeganie warunków umowy,
- terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami prawa,
- dostarczenie dokumentów zgodności dopuszczających dostarczane materiały do
stosowania w Polsce w myśl prawa budowlanego,
- umożliwienie Zamawiającemu dokonywania kontroli robót budowlanych.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) W stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne,
bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca wykonuje zlecone prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
e) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
f) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
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2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie odstąpienia.
§7
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot
umowy liczonej od dnia bezusterkowego, końcowego odbioru robót.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad wykonanych robót (tj. materiał
niezgodny z wymaganiami podanymi w zaproszeniu i umowie, wady w technologii
wbudowania materiału i oczyszczeniu systemów odwadniających), Wykonawca na własny
koszt zobowiązuje się do ich usunięcia w trybie pilnym z czasem reakcji 48 godzin od
momentu wysłania powiadomienia. O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany
powiadomić Wykonawcę telefonicznie, na piśmie lub poprzez maila.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym czasie, Zamawiający może
usunąć je na jego koszt.
§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a) karę za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości
wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie przedmiotu umowy – za każdy dzień
zwłoki, liczony od dnia następnego po dacie wskazanej w § 1 ust.1 umowy.
b) karę za zwłokę w usunięciu wad i usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i
usterek – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto przysługującego za wykonanie
przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po czasie reakcji
wskazanej w § 7 ust.2.
c) karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto w przypadku rozwiązania lub
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy
z winy Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4

4. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i
udokumentowanej szkody także w przypadku naruszenia przez drugą stronę umowy, za
które umowa nie przewiduje kar umownych.
5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu

wynagrodzenia.
7. Odpowiedzialność Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub
niewykonania umowy wyłącza jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden
sposób nie można zapobiec.
§9
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
Wszystkie dostarczone materiały występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać
odpowiednie aprobaty techniczne i atesty, jeżeli przepisy wymagają posiadanie takich
dokumentów.
§ 10
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem,
wystąpienia następujących okoliczności:
3.1. W przypadku wystąpieniem udokumentowanych, niekorzystnych warunków
atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym terminie.
3.2. W przypadku sił wyższych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z SIWZ, np. wystąpienie klęsk żywiołowych.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem
nieważności.
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3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy
Ustawy Kodeks Cywilny.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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