Załącznik nr 4. Wzór umowy

UMOWA ZLECENIE Nr …..................
Zawarta w dniu …........... we Wrocławiu pomiędzy
Stowarzyszeniem Ekologicznym EKO – UNIA z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Białoskórniczej 26, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000003647, NIP 954-19-80-345
zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez: .....................................................
a …........................................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniobiorcą
§ 1.
Zleceniodawca zamawia, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie o następującej
treści: Selektywne usuwanie sukcesji naturalnej na łąkach.
Prace obejmują:
Usunięcie sukcesji naturalnej na łąkach na terenie gmin: Lubomierz, Jelenia Góra, Jeżów
Sudecki, Mysłakowice, Kowary, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Karpacz, Świerzawa, na
powierzchni 15 ha, a w szczególności:
- usunięcie niepożądanej roślinności (drzewa, krzewy) wskazanej na powierzchniach łąk,
stosując się do wytycznych przygotowanych w formie pisemnej z załącznikami mapowymi;
- złożenie czasowe w stogi drzewa nadające się do wykorzystania na opał;
- wycięcie oraz wywiezienie wykarczowanych drzew i krzewów w miejsce wskazane przez
Zamawiającego;
- przeprowadzenie prac w sposób nienaruszający struktury ściółki.
§ 2. Zlecenie będzie wykonane w terminie od 1 lutego 2014 roku do 31 marca 2014 roku.
Istnieje możliwość przedłużenia czasu realizacji umowy w przypadku zajścia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i które nie wynikają z winy
Wykonawcy.
§ 3. Zleceniobiorca użyje do wykonania zlecenia materiałów własnych.
§ 4. Za wykonanie zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w kwocie …......................... (słownie złotych: ..............................................).
§ 5. Wypłata wynagrodzenia przelewem na konto nastąpi po przyjęciu przez Zleceniodawcę
protokołem odbioru wykonanego zlecenia w terminie 14 dni od doręczenia rachunku. W razie
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braku środków, płatności mogą być wstrzymane do otrzymania przez Stowarzyszenie kolejnej
transzy zaliczki z POIiŚ na realizację projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i
motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce”.
§ 6. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wypłaty.
§ 7. Zleceniobiorca zobowiązuje się usunąć wady zlecenia w terminie uzgodnionym ze
Zleceniodawcą.
§ 8. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia innym osobom bez zgody
Zleceniodawcy, wyrażonej na piśmie.
§ 9. W razie niemożności wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 1 niniejszej
umowy Zleceniobiorca jest obowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym
Zleceniodawcy.
§ 10. Kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy:
•

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w razie
zwłoki w wykonaniu prac składających się na przedmiot przetargu – umowy w
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto zadania - za każdy dzień
zwłoki. Zleceniodawca może odstąpić od naliczania kar umownych w przypadku
przedstawienia udokumentowanego uzasadnienia, niezależnej od zleceniobiorcy,
przyczyny zwłoki.

•

Zleceniobiorca zobowiązany jest również do zapłaty kary umownej w przypadku
zwłoki w usunięciu braków i wad stwierdzonych po odbiorze przedmiotu przetargu w
każdym z kwartalnych etapów związanych z rozliczeniem projektu – w wysokości
0,3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto zadania, liczonej za każdy dzień
zwłoki od upływu uzgodnionego przez strony terminu na usunięcie wad.

•

Zleceniodawca może odstąpić od umowy w razie nienależytego wykonywania
umowy przez Zleceniobiorcę. Przez nienależyte wykonywanie umowy należy
rozumieć niewywiązywanie się przez Zleceniobiorcę z określonych obowiązków
umowy lub ich nietrwałe wykonywanie. W takim przypadku Zleceniobiorcy nie
będzie przysługiwało względem Zleceniodawcy roszczenie o wynagrodzenie za
całość przedmiotu zamówienia, a jedynie za jego zrealizowaną w sposób prawidłowy
(przyjęty na podstawie protokołu odbioru) część – danego zadania.
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•

W przypadku gdy Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od
umowy, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w
wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto danego zadania.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonywane wyłącznie poprzez obustronne
podpisanie stosownych aneksów do umowy.
§ 13. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
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