WZÓR UMOWY
W dniu ……………… została zawarta umowa pomiędzy………….. ..dalej „Zamawiającym”,
a ………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Oferentem”, reprezentowanym przez : ………………………………………
o następującej treści:
§ 1.
1. W wyniku zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie
uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla powiatu radziejowskiego,
zgodnie z ofertą z dnia …………….. .
§ 2.
1. „Oferent” zobowiązuje się wykonać uproszczone plany urządzania lasu i inwentaryzację
stanu lasu zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r o lasach ( Dz. U. z 2011r., Nr 12, poz.
59 z póź. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu ( Dz. U. z 2005 r., Nr 256, poz.2151)
2. Szczegółowy zakres opracowania określony został w Wymaganiach Wyjściowych, które
stanowią integralną cześć niniejszej umowy
§ 3.
Termin wykonania zamówienia ustala się do dnia - 15 grudnia 2011 roku.
§ 4.
1. Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto ……… zł,
plus należny podatek VAT …%, co łącznie stanowi kwotę brutto …………. zł (słownie
złotych: …………………………….).
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie umowy ustalona będzie według ceny
jednostkowej, określonej przez Oferenta w ofercie, za faktyczną ilość wykonanych
jednostek, na podstawie zbiorczego zestawienia wykonanego przez Oferenta i przyjętego
przez Zamawiającego.
§ 5.
1. Rozliczenie miedzy Zamawiającym a Oferentem nastąpi po wykonaniu i odbiorze prac na
podstawie faktycznie ustalonej przez Oferenta powierzchni lasów.
Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac będzie protokół odbioru końcowego.
2. Oferent zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia
brutto (o którym mowa w § 4 ust. 1) w przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpienie
nastąpi z winy leżącej po stronie Oferenta.
3. Oferent będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w umowie
terminu.
§ 6.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
§ 7.
1. Przed przystąpieniem do prac urządzeniowych Oferent powiadomi sołtysów wsi o
zamiarze prowadzenia w/w prac.
2. Projekt uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu Oferent
będzie na bieżąco uzgadniać z terenowo właściwym Nadleśniczym.
3. Stosownie do postanowień art. 21 ust. 4 ustawy o lasach Oferent zobowiązuje się do
wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania
lasu bądź inwentaryzacji stanu lasu. Wyłożenie na w/w okres winno być potwierdzone przez
Urząd Gminy.

4. Po zakończeniu okresu wyłożenia Oferent zobowiązuję się do naniesienia
ewentualnych poprawek wynikłych z zastrzeżeń i wniosków składanych przez właścicieli.
5. Poprawki i uzupełnienia prac objętych niniejszą umową dokonuje Oferent na swój
koszt.
6. Oferent zobowiązuje się w okresie 1 roku od zatwierdzenia przez Starostę
dokumentacji urządzeniowej, do bezpłatnego usuwania nieujawnionych w czasie odbioru
prac, ewentualnych usterek powstałych w trakcie sporządzania uproszczonych planów
urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu.
§ 8.
Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywanych prac oraz jakości jej wyników
i upoważnia do wykonania tych czynności – Pana/ą ………………………………
§ 9.
Uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu zostaną wykonane w
…………………egzemplarzach ( dla każdej wsi po trzy ) oraz sporządzone zostaną zadania
dotyczące gospodarki leśnej ujęte w rejestrze, zestawione oddzielnie z przeznaczeniem dla
poszczególnych właścicieli.
§ 10.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia .
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają uzgodnienia i pisemnego potwierdzenia
przez obie strony pod rygorem nieważności.
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego
§ 11.
Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Oferent, dwa Zamawiający.
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