
U  M  O  W  A
zawarta w dniu …........................................ marca 2016 roku w Busku-Zdroju, pomiędzy:
Gminą  Busko-Zdrój  –  Buskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji,  legitymującym  się  numerem  identyfikacji  podatkowej
NIP 655-197-07-14,  reprezentowanym  przez  Dyrektora  -  mgr  inż.   Mariana  Ragan,  zwanym  w dalszej  części  umowy
„Zamawiającym”,  
a
…...........................................................................................................legitymującej  się  numerem  identyfikacji  podatkowej
NIP  …........................,  reprezentowanym  przez  …..................................................  –….................................................... ,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1
1.   Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku  oświadcza, że nieruchomość  oznaczona w ewidencji gruntów nr 146 - obręb 05,
w  Busku-Zdroju  przy  ul.  Stawowej,  zwana  terenem  rekreacyjnym  „Zimne   Wody”,  stanowi  własność  Gminy  Busko-Zdrój
i jest administrowana przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Busko-Zdrój Nr 74/2013 z dnia 17.07.2013r., w sprawie przekazania w administrację mienia komunalnego.
2.   Na  podstawie  pełnomocnictwa  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Busko-Zdrój  Nr  OA.I.077.29.2012  z  dnia  26.04.2012r.
Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju Marian Ragan jest uprawniony do zawierania umów cywilno
– prawnych związanych z gospodarowaniem powierzonym mieniem. 

§ 2
Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  prace  polegające na wycince 10 szt.
drzew rosnących na  nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów nr 146 - obręb 05, w Busku-Zdroju przy ul Stawowej, nad
stawem rekreacyjnym „Zimne Wody”, tj: 
1) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 120cm - mierzonych na wysokości 130cm), 
2) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 280cm - mierzonych na wysokości 130cm),
3) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 300cm - mierzonych na wysokości 130cm),
4) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 360cm - mierzonych na wysokości 130cm),
5) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   50cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
6) wycinka 2 szt. drzew   – gatunek jesion     (obwód pnia =   60cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
7) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   70cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
8) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   85cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
9) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek topola     (obwód pnia = 175cm - mierzonych na wysokości 130cm),
10) odcięcie gałęzi ze ściętych drzew, 
11) ułożenie ściętych drzew i gałęzi na poboczu stawu – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
12) frezowanie 10 szt. pniaków po ściętych drzewach na głębokość 15 cm. 

§ 3
Obowiązki Zamawiającego:
(1)  Wprowadzenie Wykonawcy na teren przeznaczony do wykonania prac opisanych w § 2 niniejszej umowy.
(2)  Odbiór wykonania całości prac opisanych w § 2 niniejszej umowy.
(3)  Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace opisanych w § 2 niniejszej umowy. 

§ 4
Wykonawca zobowiązany jest do:
(1) Rzetelnego  i  terminowego  wykonania  powierzonych  prac  z  najwyższą  starannością,  przepisami  bhp,
ppoż. oraz zaleceniami Zamawiającego.
(2)     Zapewnienia stałego nadzoru w czasie realizacji prac, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi  w tym zakresie.
(3)  Zabezpieczenia  terenu  wykonywania  prac  opisanych  w  §  2  niniejszej  umowy  pod  względem  bezpieczeństwa
i  ponoszenie  odpowiedzialności  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  za  szkody  powstałe  w  trakcie  realizacji
przedmiotu umowy.
(4) Posiadania  polisy  odpowiedzialności  cywilnej  z  zakresem odpowiedzialności  pokrywającej  się  z  rodzajem  prowadzonej
działalności gospodarczej. 

§ 5
1. Za wykonanie prac opisanych w § 2 niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w kwocie
….......................... zł (słownie zł: ….............................................) plus obowiązujący podatek VAT.                             
2.  Strony ustalają,  że zapłata nastąpi  na podstawie faktury VAT,  wystawionej  przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni
od daty jej dostarczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym
za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6
1.   Umowa zostaje zawarta na czas określony od ….............. marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku.
2.   Wykonawca nie ma prawa przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu,
a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu  powszechnego  właściwego
dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch ( 2 ) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ( 1 ) egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Zamawiający:                                                                                                                                                     Wykonawca:


