
ZAŁĄCZNIK Nr. 3 do SIWZ
  na opracowanie Uproszczonego 

               Planu Urządzenia Lasu dla lasów
                    we władaniu Gminy Sanok.

UMOWA

Zawarta w dniu  ............................ pomiędzy 
Gminą Sanok zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCĄ”

reprezentowaną przez: 
   Mariusza Szmyda – Wójta Gminy
   przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Haduch – Skarbnika Gminy

a ...................... zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

na wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów we władaniu 
Gminy Sanok.

§ 1

Zamawiająca powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Uproszczony Plan 
Urządzenia Lasów we władaniu Gminy Sanok na łącznej powierzchni 1920 ha, według 
danych zawartych w operacie ewidencji gruntów na dzień 31.12.2006 r. położonych 
w miejscowościach: Bykowce, Czerteż,  Dębna, Dobra, Hłomcza, Jurowce, Kostarowce, 
Lalin, Łodzina, Markowce, Międzybródź, Mrzygłód, Pakoszówka, Pisarowce, Płowce, 
Prusiek, Raczkowa, Sanoczek, Srogów Dolny, Srogów Górny, Strachocina, Stróże Małe, 
Stróże Wielkie, Trepcza, Tyrawa Solna, Wujskie, Zabłotce, Załuż.
Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z :

a) ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 46, poz. 435 z 
późn. zm.)

b) zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, 
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu z dnia 20 
grudnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 256, poz. 2151 ),

c) warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy,

§ 2

Ustala się następujące terminy realizacji umowy : 
1. Rozpoczęcie – .......................
2. Zakończenie – całości prac do dnia 31 października 2007 r. Do tego dnia Wykonawca 

przedłoży Zamawiającej 1 egzemplarz projektu wykonanego planu wraz z pozytywną 
opinią właściwego terytorialnie Nadleśniczego.
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§ 3

1. Zamawiająca w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu planu oświadczy czy 
dzieło przyjmuje, czy też żąda wykonania określonych poprawek.

2. W przypadku przyjęcia projektu planów bez zastrzeżeń, Wykonawca w terminie 7 dni 
dostarczy Zamawiającej ostateczną wersję planu w wymaganej umową ilości 
egzemplarzy, wraz z pozytywna opinią właściwego terytorialnie Nadleśniczego.

3. W przypadku zgłoszenia poprawek, Wykonawca dokona wskazanych przez 
Zamawiającą zmian w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia poprawek. Do tego dnia 
Wykonawca doręczy Zamawiającej ostateczną wersję planu w wymaganej umową 
ilości egzemplarzy, wraz z pozytywna opinią właściwego terytorialnie Nadleśniczego.

4. Zamawiająca dokona odbioru ostatecznej wersji wykonanych prac stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia ich przedłożenia przez 
Wykonawcę.

5. Jako miejsce odbioru prac ustala się siedzibę Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku, 
ul. Kościuszki 23, Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pok. 510.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy określa się według ceny jednostkowej 
za 1 ha w kwocie ............... zł brutto (słownie ................ 00/100 zł), a koszt wykonania 
całości prac oblicza się mnożąc cenę za 1 ha brutto przez ilość hektarów powierzchni 
prac faktycznie wykonanych przez Wykonawcę.

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, po wykonaniu przedmiotu umowy i po 
pozytywnym odbiorze ostatecznych wersji uproszczonego planu urządzenia lasu, oraz 
po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającą w terminie 30 dni od daty 
otrzymania rachunku przez Urząd Gminy w Sanoku ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok.

4. Roboty dodatkowe, których konieczność potwierdzona przez Zamawiającą wystąpi w 
toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać na 
dodatkowe zamówienie Zamawiającej udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych 
samych parametrów i standardów.

§ 5

1. Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na wykonanie uproszczonego planu 
urządzenia lasu.

2. Poprawki i uzupełnienia do prac objętych niniejszą umową, wynikające z 
niezgodności ze stanem faktycznym w terenie, względnie uwag zgłoszonych przez 
właściwego terytorialnie Nadleśniczego, Starostę Sanockiego lub Zamawiającą, 
Wykonawca dokona na swój koszt, w terminie 20 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie przez Zamawiającą, w ramach udzielonej gwarancji.
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§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającej kary umowne liczone od 
wynagrodzenia określonego w § 4 za :

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającą z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca – 15%,

b) odstąpienie od realizacji umowy – 20%,
c) opóźnienie w wykonaniu projektu lub ostatecznej wersji wykonanych prac - 

0,2% za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie trwa dłużej niż 14 dni, 
w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia poczynając od dnia 15,

d) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za wady i w okresie gwarancji – 0,5% za wykonany przedmiot 
odbioru za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad,    w razie opóźnienia w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara 
ulegnie podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu.

2. Zamawiająca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

Wykonawca sporządzi uproszczony plan urządzenia lasu w 3 egzemplarzach, wraz z 
pozytywną opinią właściwego terytorialnie Nadleśniczego.

§ 8

 Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub innemu 
podmiotowi gospodarczemu bez zgody Zamawiającej.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zastosowanie 
przepisy :

- Kodeksu Cywilnego,
- ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z 

późn. zm.),
- zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, 
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu z dnia 20 
grudnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 256, poz. 2151 ),   
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§ 11

Spory wynikłe w związku z niniejszą  umową rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającej.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Zamawiającej i Wykonawcy .

Zamawiająca: Wykonawca:

18


	Zamawiająca:								Wykonawca:

