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2019 r. w Czarnym Borze. pomigdzy: GminE Czarny
Bor z.siedzib4
Gl6w'na 18' 58-379 czarnv Bor zwanym'dale.i Zamawiaj4.y-,
w imieniu kt6rego

Pan Adam G6recki

- W6jt Grniny Czamy B6r
przy k.ntrasygnacie pana pawla Tw,ardorvskiegt Skarbnika
Gminy
zw'anym dalej Zamawiaj4cym
a

zwanym dalej Wykonawc4
Ninie-isza umowa zostala zawarlta bez zzLstosowania
ustau,y prawo zam6rvien publicznych
na podstaw'ie art' 4 pkt 8 ustawy z d'nia 29 stycznia
2004 roku prawo
(t'i' \\' Dz'll' 2,2019r.- poz.730). oraz Zarzrqd,zeniaNr 171l201g zam6.wien publicznl,ch
w6jta Gminy czamy Bor
'z' dnia 3l grr-rclnia
2018r. _. Reguiarnin ud:zielenia zamowien publicznych
* urzqdzieG,riny
Czarny'86r (poniZej kwot5, 30 000 euro netto).

1'

2.

$l

Zamawiaj4cy zleca a wykonawca pizyjmuie r1o wykonania
uslugg polegtrjqc4 na:
"l-Jsunigcitl drzew opanowanych przez orgunirnl1, szkodliwe w tym wywroty. zlom1.
i posltsz kornikor'q'zlokalizow'any'ch na teienie las6w gminnych
Gminy czar;ny,86r zgoclnie z \11'danyn.ri decy'zjami administraclnym"
wedlug indywirlualnego

u'skazania. zgodnie z u,arunkami ol<reSlonymi u.:"
- rrinie.lsze.i unrowie.
- spec1,'fikacji technicznej,
dokurnent.v te stanowi4 i,tegrarn4 c:zgsi niniejszej
umowy.
w ramach Lrmo\\'y wykonawca zobou,i4zuje sig do w.ykonania lastgpuj4cych
czvr-rnoSc:i:

2.1 ..p,21ska,ic dreu'r-ra" u,ramach. ktorego nale2y
wykonai:
- scinkg wyznaczonych drzew \\r'dZZobaleniem.
oi.rr"ry*uniem i mar-ripulacjer
drew,na
r
zgodnie z obowi4zuj4cymi normami i wskazania
ni
zamawrai4cego,
- w,v-rzynkg druLyc. kl6d i grubizny stosowej
wg u.skazan Sprzlda]4cego,
- ulozenie grurbizny stosowej w s1osy,
- uporz4dkowanie powierzch,i roboczej poprzeT,
zr<>Zenie gargzi;
2.2 ..2^,w*g drervna" w.ramach. ktorei nalizy wykonai:
- przetllieszczenie dreu'na z miejsca Scinki
do mie.jsca skladowania dre,wna wg ,,lskazan
Sprzeclaj4cego,
- prz)'golowanie. drewna do wywo zlt poprzez
zloaenie drewna w mygly - w przyparJku
dluZl,c lub kl6d i w .stosy _ w przypadku clrewna
kr6tkiego,
- zabezpieczenie pni drzew sto.i*cyc, przed,uszkodzeniami.
- zabez-pieczenie ran otwar:tych nu pr-riach
drzew uszkodzon),ch
t -" preparatem

grzl.bobojczl,nr.

- trarlsport drervna r-ra su6j koszt na plac sklado\\,).w
terminie 5 dni od daty odbioru
clreu'tlit przez upo\\'a2n i onego przedstawic i e la
S taiosty powiatu walbrzyskiego.

- uporz4dkowanie powierzclmi .,zrgbowej
i poprawa szlaku po wykgnanej zrywce.
3' Zanrawiaj4cy zastrzega sobie prawo do'pro*adi.riu
-oritoringu terenlr objgtego pracami
oraz skladowania pozyskanego materialu. bez
wczesniejszego powiadomierLia wykonawcy.
4' Podana ilosi drewna do pozyskania przewidzianu,il
realiiacji w okresie obowi4zywania
umo\[/.jest szacunkowa i moze ulec zwiq:kszeniu bqd|
zmniejrr.ri, max o 10o%

s2
Stronv ustaiaj4, 2e przedmiot umowy zostanie
zrealizovrany do 15.12.2019r,,

$3

Do obou,i4zk6w Zan-ra,uviajqcego naleZv:
- wskazanie mic'isca wykonania prac \\'raz
ze szczegolowym okresleniem ro<lzajui z.kresu
prac,
1.

- wskazanie ntiejsca

i sposobu ulozenia drewna,
- dokonyu,anie odbioru wykonanych prac.
2. zamaw'iai4cy' nie ponosi odpowiecliialnosci za
wady ukryte drewna.

$4

Do obow,iqzkcill, Wykonawcy nalezy:
- w1'konvwanie prac bgd4cych przeclmiotr:m umowy
zgodnie z technologi4 dla pra. lesnych
z nalezyla, starannosci4 zgod,ie z wskazani ami
- stosowanie technologii prac przylan:tychZamiwiiia."go,
dla sroiowiska, minimali:zuj4cych szkody
r.l, ekosvstemie leSnym.
- u'ykonanie prac przy pomocv wyft1valifikowanej kadry, posiadaj4cej
niezbgdnq wiedzg.
tullie.jgtnosci i closu'iaclczenie a takze stoso*,ne
uprawnienia do wykonyw.ani. poszczegol.ych
usir-rg bgdEcvch przedntiotem Lunow,y.
- d1'sponowanie w lrakcie realizac.ii Lrmo\&'v niezbgdn4
liczba, pracowniko\\/ oraz zapleczem
technicznym. umozliwia.i4cym pru*idio*e i terminowe'lr,ykonanie
umorv),
2' Do obowiqk6u'wykonawcy, opr6cz obc,wi4zk6r.r. wyniiai4cych zprzedmiotu
ust r , narezy:
- przestrzeganie zasad ujgtych w usrawie z dniazo.oa.Dii;.
n"d.l,
(t.j. w Dz. g.
z 2o1(:r" poz' 1666 zpoLt't' zn:r.)- w szczegolnosci
DzialX Bezpieczefistw-o t Higienct pr.ctcy;
- przesrrzeganie zasad Lrigtl'ch w Rozporz4dzeniu Ministra
Spraw ti."rri.r,rrin
i Adnlinistrac-ii z dnia 07.06.201 0r. \v sprawie ochrony przeciwpozarowej
bud1,.nk6u,.
innl"ch obiektou' bucrowianycrr i tere,6w
1oz. u. z 2or0r.. poz 719).
- przestrzeganie zasad ujqtych w Rozporz,4dzeniu
Ministra srJowisk a z dnia 24.Qg.2oo6r.
r'v sprau'ie bezpieczenltwa i higienl'
przy
wyk.nywaniu niekt6rych prac z zakresu
qlr:,I
gospodarki tesnej (Dz. U. z 2006r.. poz 114i
i
pOZn. )^,),'
- przestrzeganie obou,i4zuj4cych przepis6.w othrony pr:u"y
z uwzglqdnienir:m u,yposazenia
praco'uvnika w' srodki ochronv inc11'wiclualn{.
odziez ,oilo.r4. sprawny sprzgt i narzgd:zia.
- rv1'konvrvania przednliott-t t-ttt-torv1' *' :;pordb
nie zagrazaj4cy
- tlznakou'anie terentl prowadzenia prac i terenr-r prz1i.gr.g,, 2yciu i zdrowiu osob trzecich.
tabiicarni inlornacyjnymi i tasm4.
- poroszenie petne.j odpowiedzialnosci
za szkody o,urL,"Jiqpil;;i;;;;;jlllrr.n
wypadk6w
1.

il,;

pracownik6n'

i os6b

trzecich" powstarych w ,*,i,4iku z prowadzon,vmi
pracami.
\a'tym takze ruchem pojazd6w;
- po,oszenie wyr4czne-i odpowiedzialnosci za wszelkie
szkody bgd4c,e nastgpstwem
niew'vkonania lr-rb nienalezytego ,r'ykonania
przedmiotu umowy. kt6re to szkody wykonalvca
zoborviilzuie siq pokry,i w pelne-; u,,1,sokoSci,
- zaper'vnienie' by na powierzchniach roboczycir. na kt6rych
prowaclzi sig scinkq.
obalenie i wyr6bkg drer.r'na, przebyrvaro
co na.jmniei;;;.h;."cou,nik6w.,,raj4cych
mozliwosi
kontaktowania sig,

- wykonanie

przedmiotu unlowy zgodnie z zasadan'tL wiedzy
technicznej, obowi4zuj4cymi
przepisami inormami.
- uporz4dkow'ania terellu. na ktorvm prowadzone byly roboty, przed
zgloszeniem

przez wykonawca clo odbioru

i

nadania swiadectwa legalnosci prze'.z upowzznionego

przed starvic ie I a Staro sty poll.i atu Walbrz1,5kis
96.

3' 'lednoczesnie przyjmuie do wiadomoJci

fait o swojej karnej i cywilnej

za ewentualne straty, jakie powstalyby w maj4tku
Zamaw'iajq..go nu
zasad ochronl, przecirvpozarowej pod.ru, uykonywania

4'

odpowiedzialnosi praw'n4

odpowie,czialnosci

skutek nieprze,strzegania

prac.

i

finansow4 za skutki nieprzestr zegania przepis;6w
BHp
oraz innl'ch przcpisow zwi4zanych z prowadzonymi
na terenie lasow gminnl,ch Gminy czarny
Bor pracarni. -iak rownie2 za szkody' wyrz4dzone
osobom trzecim. ponosi w,rkonawca.
5' Przed zawarciem Llmow-y wykonawca wplaci zabezp)eczenie
nalezytego v4ykonanrLa urnowy
w w,vsokosci 3o/o ceny wywolawcze'i bruLtto. zabezpieczenie
nalezytego w,ykonania umowy
zostanie zwr6cone w terminie cio 15 dni od daty podpisania
protokol, ko,i.o*ego odbioru
terenu bez uwag. na ktoryrn prowadzone b,yly .oboty.
6' 7'abezpieczenie nalezytego u'ykonania umowy ma na celu
zabezpieczenie i er.ventualne
zaspoko.ienie roszczen Zamawia.i4cego z tytulu
nienalezytego wykonania umor
przez
^r,y
h'konawca' \\ tym trsunigcie wad i ustere,k. w'szczeg6lnosci roszczeri
Zamawiajqcelgo wobec
Wykonar.l.cy o zaplatg kar nmownych.

1.

Maksyrralna kwota jak4 mozna *r'ou,[J*ui na podstawie
niniejszej umowy nie moze
przekroczl,i ku,ot), netlo .
. . ztotych (slownie: ... . ..'.... .. ..
)
plr,rs oborvi4zuj4cy, w. dniu podpi:;ania umow),
podatek VAT w wl,sokoSci ......%
co stanowi kwote
...... zlot1,.ch (slownie: ....
.....), co daje
kwotgbrr-rtto

2.

Zlecenie uslug ponad kwotg okre'slon4 w
$3 ust.1 jest niewazne i nie mo2e bt,i
zrealizowane przez wykonawcE a ich realizac.ia
stanowi koszt nie pokrywany przez

...1...

J.

ztotych(slownie:

Zamarviaj4cego.
Strony ustalajzl ceng .jeclnostkow,aL netto

z rs 1 ust. 2 wynosi waLrtoSi:
(siownie:
...... .... ).

........).

za rvykonanie okreSlonyr:h prac zgodnie

zlotych I za

I,00mJ

Strony'ustalaj4.2e za wykonanie prz:edmiotu umowy
Zamawiajqcl, zaplaciWyhonau.cl.
w'1'nagrodzenie ustzrlone jako iroczyn ceny
.iednostkowej wyszczeg6rnionej w ust. 3
i ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebianych pvez o.oug
nadzoruj4c4 jednostek,
na podstawie protokolu odbioru wyl.lonanych
usiug. Protok6l odbioru stanowi podstar,l,g
w1, star,r,ienia f akturl, VAT.
5. Zanrar'riaiEcv zobowi4zr-rje siq dr:
zaplaty rvynagrodzenia
4.

za wykonanie

\\ te,rinie 30 d,i

6.

Nale2nosci bEdq regulowane na rachunek bankorvy

nr:

7.

..

.

...,

tr€l

wyk.onarvcl,
podstawie faktur VAT wystawio,ych na:

Gn.iira czarny' Blr z siedzibq przy uL Growna
rg. 5g-37ti czarny
86r,
)
NIP: 886-2 5-72-974.
Cena iednostko*'a \\'\,szczegolniona w, ust. 3 jest
niezmienna prze2..
okres

obowi4zt,r,vania umou,y.
8.

usrug

riyl+c od d;a11, dorE...nin irr* wykonawca do siedziby
Zamawiaj4cego fakturl'' VAT wraz t protokolem
odb'ioru, o kt6rym mowa * r,,,."0]'.'"'

w1'ko'au'ca osrviadcza, ze jest pratrLikiem vAT posiada
i
NIp:

.

1.

)

J.

Podstaw4 swiadczeniaystus przer.ri:T*:q jest
przek azanie przez Zamawiajqcego
protokolu typowania drzew (zlecenie). okresiai4cego
co najmniej zakres rzeazowy
uslug do wykonania. ich warloSi, termin wykonania.*
Protok6l typowania drzew peilni jeclnoczesnie funkcjg
protokolu przekazania
wykonawcy terenu na czas reali:zacji uslugi. wykonawci
-a obo* iqzek rozpoczEc
wykonanie uslug w terminie 3 drri od datyltrzymunia
oi zamawrajqcego protokoiu

tvpow'ania uslug.
Drzewa clo r-rsunigcia na porvierzchni lesnej
farbq koloru pomaraiczowego.

-

ocldzialu tradycyjnie s4 wyz,akowane

$7
wykonawca jest zobowi4zany do odiupienia drewna pochodzilcego
z wycinki
po cenach okreslonych \\. ZarzEdz.eniu w6jta Gminy
czarny g6r Nr 106120lg
z dnia 20 sierpnia 2018r. * zat4cznik nr 5, ptus ouowiazujqcy
w dniu podpisania umowy
podatek VAT.
2' Ilosi pozyskariego drewna przez'wykonawca bgtlzie okreslona w protokole
odbioru

l'

drewna zgodnie

z

zaliczeniem sortyrnentor,v clrervna,.

$8

Strorry ustala-ii1' ze w-v-konawca za pozyskane i"zakupione
drewno zaliczonepod dany sofi),rrent
krvotE
,zl.
rvysokoSci

zaplaci
w
(slorvnie:

Sprzedaj4cemu
szacunkow.q
nerto (slownie:
zl. br:utto
) tj
) ^ustalonq na podstarvie cen iednostkowych rvlrszczegolnio.,vch
w zarz4dzeniu w6jta Grniny czarny g6. x. 1061201g z
dnia2O sierpnia 201gr. Zlalqcznlk
...................

nr 5' plus obor'vi4zuj4cy w dniu podpisania umow),podatek
vAT.
1 ' Spos6b ostatecznego naliczenia
nal,oznosci ru puryrt ane drewno nett. bgdzie .w1,magal
przenlnozenia -iednostkowych cen netto podariych
w formularzll cenow,yrn przez ilosc
rzeczy*'iscie odebra,ych sortymentow drewnu.
Nul.rn"si ;;il;,r,"i;
p"*iEkszona
od ror,var6w r_rslug vAr. ceny jednostkowe bej4
niezmienne
!1 uKlcsre oDowl4zywilnta Llmowv.
2. w termi,ie 7 dni od daty podpisania
protokolLr odbioru drewna pt:zezwyk.onarvce.
w1'konawca w'placi na rachunekZarnawia.i4cego
nr 5r g395 0001 0023i 715s 20fi;;:
rvyliczon4 krvotg na. podstawie wysrrawio nii prrr,,
ZamawiaiEcego faktury.
L \Vt'konar,vca zobowi4zuje siq. ze'ni,: bgdzie ..ao*.rC
wieraWelnoSci z: tytulu realizacji
przeclntiotLr Urnou,,1,' na osoby trzecie.
2. w.,korar'r'ca os*'iadcza. ze jest pratnikiem
podatku vAT, posiada NIp
-). Sprzedaj 4cl'' osrviadcza. ze.iest platnikierll
podatku var, posiada NIp 8g62572974.

:,:il::T l:11:l

i

w przypadku stwierclzenia u'trakcie oaulorr$rolud lub usterek,
Zamawiaiqcy ,rdm6w,i odbioru
do czasu ich r-rsunigcia a wykonawca usunie
ie na *larny koszt w, t".*irie

przez Zamarviajqcego.

wyznaczonym

1

- Wl.konawca zaptac i Zamawiaj
Ecenu o u., l,J.,l*n.,

:'o:i^?::,'^1i:I:

LHfilH:j;,!;:'dmiotu

umow)

-

w wvsokosci 50 zt za kazdy dzien

b) za opo2nienie w usunigciu wad stwierdzonych
podcz,as odbioru w wysokos ci
50 z,l zakazdy
dzief opo2nienia liczonego od dnia wvzrilczonego
na uLsunigcie wad,

c) za uszkodzenia drzew stoj4cych powl';zej
5% ilosci drzew na powierzchni objgtej
us1-rg4 narezneso za *vt o,uni. ,,rGl,-;;
iula;y
r,orelny
lrJ:::?:"#,13 #:i-::;'-:ffi,orutto
d) za odst4pienie od umowy z-prryrryn
zatleZnycho6 ru\/ykonawcy w wysokos
ci 2000,00 zl.
-

$lt

1.
2.

l.akohc,enie u,ykonania uslug wyr<on"awc
a zgraszana pismie Zamav,iaiEcemu.
odbi6r uslug zosranie dokonJr y pr,.ez zamaiiaia,..s;
;;i;s;;;;;;".rrch
od daty
zgloszenia przez Wykonawcg goto.,,r,,oSci
clo odbioru.
I . wady stwierdzon, piry
odbiorze wykona*ca poprawi na wlasny
koszt
w terminie ustalonl,m w tralkcie odbioru.
2' Protokol odbioru rob61 stanowi.iednoczesnie protok6l przeka
:r.ania (sp,rTedazy)
w,ykonau,cy drew.na.
3' okres usuuatlia usterck i vu'ad nie przedlrza umownego

termi,u zak,cficzenia

r_rslug.

wykonarvca w' czasie prowadzonr.n
odpon'iedzialnosi cywilno.-prawnq"zaewentualne'.rtoay

z reali.zacj? Lrmo\,!y po,osi peln4
lT::lll*rrr.n powstale
uos6b trz:ecich,

lli'f"ttt"ego

i.

prowadzenia prac. braku lub

Zarlarvia.j4cr, bedzie
natl'cl-int iastorvym

w

z porvodu

niewtascffii'or,ruko*ania terenu wykonyu,ania
$13

uprawniony

do

wypow.iedzenia umowy

:

ze

skutkiem

przy'padku wys-t4pienia przeslanek
uzasadniaj4cych
postawienie wykonar.vcr
.
J
w sran likrvidacji
lub upadloSci,
2) zosranie wydany nakaz iajgciamaj4tku
Wykonaw,cy.
3 ) w przl''p.dkr: nienarezytego
w yko.niznia unro*y p,rrirwykona.u'ca.
4) u przl'padktt nliesigcznego op6znienia
r" *yr.,rn*iu prac u, stosunku do termin,
uskazanego w poszczegolnl,.ir protokole
robot
2. w prz'padku okreslo,.,y,r., in ,rt. t 'wykonawca
moze zqd,acjedy,ie wynagr(ldzenia
naleznego mu z tytuiu wykonania
czgsci umowy..
3. Zamau'iaj4cy l.na prawo zlo2yc oSrviaclczenie
wvpowiedzenia umowy ze sl,:utkiem
natl'chrriastowyrn w'terminie 60 d;i
od zaistnieriu poarL*y odst4pienia.
I

)

Spor1, n,r,nikic- na. rle realizac.ji
dia siedziby Zantaw.ia.i4cego.

X

;;:h

.ie

nlni.jrrf,i'lrno*
-J "--'t srrr\/
uYuzrq; tuLsLrzygac
rozstrzygac 5z
r bgdzie
Sqd wjaSciw,y

uregr-rlowanych ninie.iszrtr

rY

$ls
"r.o*4

maj4 zastosowanie przepisy K,cdeksu

$16
Tmiany do umowy wyrnagaj4 dla srvoJej waznosci
formy pisemnej w. postaci aneksu
do umorvy podpisaneg
o przez obie stror-ry.

t7

$
Unrowq sporz4dzono w 3 jednobrimi4cycrr,
egzemplarzach, 2
dla Zantawiaj4cego i I egzemplaru dla \Mykonawcy. -

ZANIAWIAJACY

I

I

WYKONAWCA

eg.zemprarze

KLAUZULA INFORMACYJNA . RODC)
ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzqdze>nia parramentu
Europejskiego i Rady (uE) 2016167g z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
lnformujg,

osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych

i w sprawie

swobodnego przeprywu takich danych oraz
uchyrenia dyrektywy 95/4.5ANE

Administratorem pana/pani danych osobowych

'

:

jest urzqd Gminy

Czarny Bor z siedzibq: ul. Glowna 18, 5B_37g
Czarny Bor,

' lnspektorem ochrony danych w urzqdzie Gminy czarny Bor
jest Pani Jolanta sanojca, tel.74 8450139,
e-mair biuro.rady@)czarny-bor.pr

Pana/Pani dane osobowe

'

,

bqdq

przetwarzane wyrqc;zenie zgodnie

z okreSlonym celem w skladanym podaniu/wniosku,

o

Pana/Pani dane osobowe bqciq udostgpniane
wyrqcznie Urzqdowi Gminy
Czarny Bor,

'

Pana/Pani dane osobowe be2dq przechowywane pzez
czas okresrony
w Jednolitym Rzeczowym wykazie Akt dla organow gmirry

t

o

'

migdzygminnych oraz urzqdow obsruguiqcych
te organy

Podanie

pzez pana/paniq

i

zwiqzkow

zwiqzki,

w zakresie wym,ganyn.r
ustawodawstwem jest obligatoryjne. Niepodanie
danych osoSowych bgdzie;
skutkowalo nie zrealizowaniem uslugi,
dianych osobowych

Przysluguje Panu lPani prawo dostgpu do tresci
swoich danych osobowyc

ich

sprostowania, usunigcia. ograniczenia przetwarz,ania,

h oraz
prawc)

do przenoszenia danych, p[?Wro wniesienia sprzeciwu, praw()
do cofniqcia
zgody w dowornym momencie bez wprywu na
zgodno$c

z

p)rawem

przetwarzania, (1e2eri przetwarzanieodbywa
sig na podstawie zgrcdy), ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem,

' Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do uoDo, gdy .)z.na pan/pani,
i2 przelwarzanie danych osobow'/ch

ogolnego rozporzqdzenia

d

otyczqcych pa nalpa n i,

o ochronie danych

Pana/Pani dane
oraz tradycyjny

Czytelny Podpis

bqdq

przeiwarzane

rusza p rzep isy

osobow,yc

27 kwietnia 2016r.,

o

na

w sposob

h z

dnia

zaurlomatyzowany

