Projekt
UMOWA

zawarta w dniu …………..r. w Rzeszowie pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa Oddziałem Terenowym w Rzeszowie, ul. Asnyka 7 reprezentowanym przez:
1. Pana Jerzego Borcza – Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR,
2. Panią Barbarę Wisz – Kierownika Wydziału Finansowo – Księgowego i Windykacji,
w dalszej treści umowy zwanym „ Zleceniodawcą”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym w dalszym tekście " Zleceniobiorcą ".
§1
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące prace:
- wykoszenie traw oraz usunięcie lub zmulczowanie skoszonej trawy, usunięcie liści i
ewentualnie gałęzi z terenu parku w Zespole Pałacowo – Parkowym w Sieniawie a
także chemiczne lub mechaniczne usunięcie zachwaszczenia dróg, placów i ścieżek w
ZPP w Sieniawie. Powierzchnia do wykoszenia wynosi ok. 12 ha i obejmuje trawniki
wokół budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sieniawie oraz powierzchnie
trawiaste na terenie działek nr 1064, 1065, 1076, 1077, 1081, 1082, 1083, 1084/2,
1084/4, 1092/5, 1095, 1096/2, 1097/1, 1097/20, 1097/25, 1097/27, położonych w
Mieście Sieniawa , powiat przeworski, województwo podkarpackie, zgodnie z
załącznikiem graficznym do niniejszej umowy.
2. Zleceniobiorca wykona w/w prace własnym sprzętem i przy zastosowaniu własnych
środków chemicznych.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wskazane prace w terminie od ………………r.
do ………………….r. oraz zgłosić Zleceniobiorcy zakończenie prac.
4. Po zakończeniu prac Zleceniodawca dokona protokolarnego odbioru robót.
5. W przypadku niewykonania ww. prac w ustalonym terminie Zleceniodawca potrąci
Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 0,5% dziennie kwoty wynagrodzenia, o
którym mowa w § 2.
§2
Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę w wysokości
………….zł netto (słownie: ……………………………. złotych) + obowiązujący podatek
VAT. Zapłata nastąpi na podstawie otrzymanej od Zleceniobiorcy Faktury VAT na
wskazane przez niego konto bankowe, po protokolarnym odbiorze wykonanego
zlecenia. Ustala się termin zapłaty faktury na okres 14 dni od daty jej wystawienia.
§3
1.Zleceniobiorca wykona prace z należytą starannością z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w zakresie: zasad BHP i ppoż.,
ochronny gruntów, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, ochrony środowiska
oraz zobowiązuje się niedokonywania działań, które mogłyby doprowadzić do
zniszczenia lub uszkodzenia drzew i krzewów a także znajdujących się na terenie
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sieniawie budynków i budowli.

2. Odpowiedzialność za ewentualne szkody ( w tym osób trzecich) powstałe w
związku z realizacją umowy ponosi Zleceniobiorca.

§4
1.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Właściwym do rozpatrzenia spraw
związanych ze sporami wynikającymi z umowy będzie Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
2.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
Zleceniodawca nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z
realizacji umowy na rzecz osób trzecich.
§6
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zleceniodawcy a jeden dla Zleceniobiorcy.
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