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Projekt umowy 

 

Nr RIZ.273…..2016 

 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu ………….2016 r. w Oleśnie pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: 

-………………………….. 

-………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, a 

 

Powiatem Oleskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

w osobach: 

 - Stanisław Belka  – Starosta Oleski 

 - Roland Fabianek  – Wicestarosta  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sporządzenie dla lasów niestanowiących  własności 

Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych położonych 

w granicach administracyjnych gminy: 

Praszka, tj. dla wsi: Aleksandrów, Brzeziny, Gana, Kik, Kozieł, Kowale, Kuźniczka, 

Lachowskie, Marki, Prosna, Przedmość, Rosochy, Rozterk, Skotnica, Sołtysy, Strojec, 

Szyszków, Tokary, Wierzbie, Wygiełdów oraz miasta Praszka o łącznej powierzchni leśnej 

geodezyjnej ok. 1000 ha, 

2. Przedmiotowa dokumentacja wykonana będzie zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawnymi. 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Zapłata za wykonane prace została określona w ofercie cenowej z dnia …… i wynosi 

…….. brutto za 1 ha. Ogółem wartość prac za ……. ha wynosi ……… zł brutto. 

5. W przypadku decyzji RDOŚ nakazującej sporządzenie prognozy oddziaływania na 

środowisko Wykonawca jest zobowiązany jest wykonać prognozę w terminie 30 dni za 

wynagrodzeniem określonym w ofercie tj. …… zł brutto. 

 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 września 2016 roku – 

wyłożenie planów w gminach. 

2. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania prac z przyczyn przez 

niego zawinionych, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 
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wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

3. W razie naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych 

odsetek z tego tytułu w zapłacie za wystawioną fakturę poprzez kompensację należności. 

 

§ 3 

1. Elementy niezbędne do wykonania danej pracy Wykonawca pozyska własnym kosztem 

i staraniem. 

2. Realizacja prac następować będzie zgodnie z harmonogramem określającym etapy 

realizacji zamówienia oraz terminy ich wykonania, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający uprawniony będzie do monitorowania postępu prac oraz częściowej kontroli 

zgodności wykonywanych prac z warunkami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do 

niniejszej umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia opóźnienia wykonania zamówienia wynoszącego 40 dni 

w stosunku do harmonogramu, zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

umowy.  

§ 4 

1. Termin zapłaty faktury wynosi 21 dni. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół 

kontroli technicznej dokumentacji realizacji prac, w którym ze strony Zamawiającego 

postanawia się przyjąć dokumentację bez uwag i zastrzeżeń. 

2. Gotowość do odbioru prac Wykonawca zobowiązuje się zgłosić pisemnie w terminie 

14 dni przed datą planowanego odbioru. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowa 

uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru. 

4. Operat powstały w wyniku wykonania umowy skompletowany będzie według 

obowiązujących przepisów i przekazany zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie.  

5. Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonane prace i w tym czasie zobowiązuje 

się do usuwania wszelkich wykrytych błędów i usterek do 14 dni roboczych od dnia ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności.  

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

i Zamawiający dołożą wszelkich starań  aby rozwiązać je polubownie. 

2. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego strony będą traktować jako 

ostateczność, przy czym właściwym do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy rzeczowo 

i miejscowo dla siedziby pozwanego.  
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§ 8 

Zmiana postanowień umowy może dotyczyć jedynie kwestii, których nie można było 

przewidzieć (dochowując należytej staranności) w chwili zawarcia umowy.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 

 


