Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 10/2014/CZP
Wzór umowy
UMOWA Nr RARR/CZP/……………/2014
zawarta w Rzeszowie dnia .............................. r. roku pomiędzy:
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, Regon:
690260330, kapitał zakładowy w wysokości 25 866 000,00 PLN, opłacony w całości;
reprezentowaną przez:
1. ...................................................................
2 .....................................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a …………………………………….……………………………………………
reprezentowaną przez:
1. ....................................- …………………………………..
2 ..................................... - …………………………………..
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR ZP
10/2014/CZP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest na wykonanie zamówienia pod nazwą: Wycinka,
nasadzenie oraz pielęgnacja drzew w ramach projektu pn.: „Rozbudowa
Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku
Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT”.
2. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 zadań:
1) Wycinka drzew
2) Karczowanie pni
3) Sadzenie drzew
4) Grodzenie terenu nasadzeń
5) Pielęgnacja drzew
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4. Źródło finansowania: Projekt pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz
z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap
PPNT” – koszty zarządzania PPNT (projekt obecnie znajduje się na rezerwowej Liście
Projektów Indywidualnych)
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.

§ 2
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z decyzją Wójta Gminy Trzebownisko nr
ORŚ.6131,173.2013 z dnia 20.12.2013 lecz nie później niż:
1) Wycinka drzew do 30.03.2014;
2) karczowanie pni oraz zagospodarowanie drzew do 30.04.2014;
3) Nasadzenie drzew oraz ich ogrodzenie do 30.04.3014;
4) Pielęgnacja drzew – przez 3 lata od momentu posadzenia.
§ 3
1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości za całość: ............. zł brutto (słownie: ..............złotych brutto) zwane
dalej „wynagrodzeniem umownym”. Na wynagrodzenie umowne składa się wartość
netto: ..... zł i podatek VAT .... zł. Szczegółowy sposób obliczenia ceny określa oferta
Wykonawcy:
Rodzaj zadania
Wycinka drzew
(po odjęciu wartości drewna loco
las po zrywce)

Cena netto w zł

Cena brutto w zł

Karczowanie pni
Sadzenie drzew
Ogrodzenie terenu
Pielęgnacja drzew w roku 2014
Pielęgnacja drzew w roku 2015
Pielęgnacja drzew w roku 2016
Pielęgnacja drzew w roku 2017
(4 miesiące)
Suma

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Za zwłokę w zapłacie faktur Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości
ustawowej.
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3. Zapłata należności za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury
jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru danego etapu realizacji
przedmiotu umowy.
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2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zrealizowaniu każdego z następujących etapów:
1) wycinka drzew, karczowanie pni,
2) sadzenie drzew, grodzenie terenu nasadzeń,
3) pielęgnacja drzew w roku 2014,
4) pielęgnacja drzew w roku 2015,
5) pielęgnacja drzew w roku 2016,
6) pielęgnacja drzew w roku 2017.

6. Zamawiający nie udziela zaliczek.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę przelewu
wierzytelności pieniężnych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej
umowy.
§4
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych w następujących
wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku
do terminów określonych w § 2 ust. 1.
b) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowę:
a) za
nieuzasadnioną
odmowę
podpisania
przez
Zamawiającego
protokołu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za
każdy dzień zwłoki, liczony od dnia gotowości przedmiotu do odbioru.
b) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w razie
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, z tym zastrzeżeniem, iż nie
dotyczy to odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnej Wykonawcy faktury
VAT.
§ 5
W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: ......, tel:
...... , fax: ......, e-mail ....
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1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: ........ tel.
......... e-mail: ...........,
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§6

§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
§ 9
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§ 10
egzemplarzach,

3

dla

Wykonawca:
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Zamawiający:

jednobrzmiących
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Niniejszą umowę sporządzono w .........
Zamawiającego i ...... dla Wykonawcy.

