UMOWA WYKONANIA USŁUGI/ DOSTAWY/ ROBOTY BUDOWALNEJ
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Data wystawienia zlecenia:

Zleceniodawca: Nadleśnictwo Nowy Targ
ul. Kowaniec 70
34-400 Nowy Targ
tel. 18-266-29-47
tel. 18-266-29-25
nowytarg@krakow.lasy.gov.pl

(dz. m-c. rok)

Numer zlecenia:
Zleceniobiorca:
Adres realizacji:
Nadzorujący
wykonanie
zlecenia:
Na podstawie
niniejszego
zlecenia
Zleceniodawca
zleca, a
Zleceniobiorca
zobowiązuje się do
wykonania
następujących
czynności:
Dodatkowe uwagi:

Gwarancja i
rękojmia
Wynagrodzenie:

Zabezpieczenie
umowy

Drogi leśne w leśnictwie Raba Wyżna
Dariusz Budzowski

Wykonanie robót drogowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót
i kosztorysami ofertowymi związanych z likwidacja szkód na drogach ( nr inw.
220/628, 220/554,220/357,220/321, 220/316) leśnictwa Raba Wyżna po
nawalnych opadach deszczu w dniu 21.07.2019 r.

1.Zakres zadania obejmuje także usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi.
2. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie rachunków przedstawionych przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni, po wcześniejszym
odbiorze robót.
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć prac innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.
Zgodnie z ofertą : ……………. miesiące

Wartość brutto:
Wartość VAT:
Wartość netto:
1.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne z niniejszą Umową lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących wypadkach: a) odstąpienie od
Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 20 (dwudziestu) % wynagrodzenia umownego brutto za
całość zamówienia; b. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20
(dwudziestu) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia; c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym, przeglądzie gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie rękojmi z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, w wysokości 150,00 zł (stu pięćdziesięciu złotych) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad; d. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,05 (zero i pięć setnych) % wynagrodzenia umownego brutto za
całość zamówienia, za każdy stwierdzony przypadek, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w
wysokości 20 (dwudziestu) % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia.
4.W przypadkach określonych w ust. 2, oprócz wyszczególnionych wyżej kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin realizacji zlecenia:
Planowany termin wykonania zlecenia:

r.

Faktyczny termin wykonania zlecenia: r.

(dz. m-c. rok)

__.__.20__
(dz. m-c. rok)

Podpis zatwierdzającego zlecenie:

Podpis nadzorującego wykonanie zlecenia:

Podpis przyjmującego zlecenie:

___________________________________

____________________________________

__________________________________

(podpis) pieczęć

(podpis) pieczęć

(podpis) pieczęć

_______________________________________________________________________________________________

Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920), na
podstawie art. 4 ust. 8 (t.j. zamówienie których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).

