
UMOWA SPZOZ/ZAP/112 /2017  

zawarta w dniu  w Sanoku  pomiędzy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
.pisanym do KRS   0000059726,  REGON  370444345,   NIP  687-16-40-438
reprezentowanym przez:

Dyrektor – Henryk Przybycień  

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

Firmą:   
wpisaną do KRS ................................................,  REGON.............................................. ,
NIP ...............................
reprezentowaną przez: 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta  umowa o

treści następującej:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wycięcie 10 szt. drzew  rosnących na terenie działek nr ew. 1557/3 i
829/4  przy ul. Lipińskiego 10  Przychodnia SP ZOZ w Sanoku oraz ul. 800-lecia 26 Szpital SP
ZOZ w Sanoku,  zgodnie z decyzjami Burmistrza Miasta Sanoka TS.6131.8.2017,   TS.6131.9.2017
2.  Zakres  prac  obejmuje  wycinkę  drzew  ,  posprzątanie  gałęzi,  wywiezienie  drewna  i
uporządkowanie terenu po wykonaniu wycinki zgodnie  z załącznikiem nr 1 do umowy.
3.  Wszystkie  prace  związane  z  przedmiotem  umowy  muszą  być  wykonane  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, normami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2
Strony ustalają iż przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia:
a)  15 marca 2017r. wycięcie drzew oraz  posprzątanie gałęzi z dróg i chodników
b)  28 kwietnia 2017r. posprzątanie gałęzi, wywiezienie drewna i uporządkowanie terenu

§ 3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w   wysokości brutto
……………………złotych, (słownie złotych:………………….)- zgodnie z zał. Nr 1 do umowy.
2. WYKONAWCA wystawi fakturę  za wykonanie przedmiotu  niniejszej umowy po wykonaniu
usługi, stwierdzonej  protokołem odbioru robót.
3. Faktura płatna przelewem do 30 dni od dnia jej odbioru przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJ ĄCEGO.

§ 4
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJ ĄCEMU karę umowną w przypadku:
a)  nie  wykonania  wycinki  drzew  oraz   posprzątania  gałęzi  z  dróg  i  chodników  w  terminie
określonym w   § 2  a)    w wysoko  ś  ci 300 z  ł   brutto 
b) nie posprzątania gałęzi, wywiezienia drewna i uporządkowanie terenu  w terminie    określonym w  
§ 2  b)   w    wysoko  ś  ci 30 z  ł za każdy dzień zwłoki nie dłużej jednak niż 10dni  
2.  W  przypadku  nie  wykonania  przez  Wykonawcę  w  terminie  przedmiotu  umowy
ZAMAWIAJACY może zlecić  wykonanie wycinki drzew  innemu Wykonawcy, naliczając należne
określone w § 4  kary umowne.
3.W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego
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wykonania umowy  przekroczy wysokość   kar umownych ,  ZAMAWIAJ ĄCEMU  przysługuje
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  deliktową  za  szkody  wyrządzone  przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

§ 5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażona na piśmie
w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6
Sprawy sporne mogące wyniknąć  na tle realizacji  niniejszej umowy,  Strony zobowiązują  się  w
pierwszej  kolejności  rozstrzygnąć  polubownie.  W  braku  porozumienia  Stron,  właściwym  do
rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę ZAMAWIAJ ĄCEGO

§ 7
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego.

§ 8
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla każdej ze stron.

   WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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