ZARZĄDZENIE

NR 9

BURMISTRZA GMINY RYMANÓW
z dnia 20 stycznia 2009 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Na podstawie art.19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Dz.U.Nr 171, poz.1058), art.33 ust. 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23,
poz.220 i Nr 62,poz. 558) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 4 czerwca 2002
r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej
pracy (Dz.U.Nr 82,poz.743)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§1
Powołuje Komisję Przetargową w sprawie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
dotyczącego '' wykonania prac z zakresu: hodowli,użytkowania i ochrony lasów Mienia
Komunalnego Gminy Rymanów''
- w składzie:
1.Szepieniec Józef
2. Rygiel Monika
3. Kurylak Alicja

- przewodniczacy
- sekretarz
- członek
§2

Do zadań Komisji Przetargowej, o której mowa w § 1 należy:
–
przygotowanie dokumentacji przetargowej
–
przeprowadzenie postępowania i wybór oferenta
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UMOWA
zawarta w dniu 26 stycznia 2009 r w Rymanowie pomiędzy:
Gminą Rymanów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Rymanów z siedzibą w Rymanowie ul.
Mitkowskiego 14a w osobie:
Pan Jan Rajchel

- Burmistrz Gminy Rymanów

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Łozańskiej Bernardy
zwana w dalszej treści umowy '' Zamawiajacym'' , a P. Tokarz Andrzejem zam. Wola Sękowa 49
prowadzącym zakład ''ANWIT '' - Usługi Leśne zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zawarta została umowa następującej
treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie w zakresie ''Hodowli,
użytkowania i ochrony lasów mienia komunalnego gminy Rymanów.
§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 składa sie zakres rzeczowy robót, który szczegółowo określa
przedmiar robót oraz oferta cenowa Wykonawcy złożona w przetargu stanowiąca integralną część
niniejszej umowy.
§3
Ustala się następujące terminy realizacji robót:
–
rozpoczęcie – po podpisaniu umowy
–
zakończenie – 15 grudnia 2009 r.
§4
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający sporządził, a Wykonawca nabył formularz ofertowy
zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zabowiązania Wykonawcy
oraz, że są one dla stron wiążące łącznie z niniejszą umową.
–
–

§5
Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własnosci terenu w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy
zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonywania prac oddzielnie dla każdego lasu
i spisze umowę z określeniem cen zgodnie ze złożoną ofertą przetargową.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania terenu prac leśnych odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi.
2. Od chwili zawarcia umowy wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na terenie działania.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prac leśnych pracownikom
Zamawiającego i służbom leśnym.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zatrudniania
podwykonawców i zgodnie ze sztuką prac leśnych.
5. Po wykonaniu zadania Wykonawca zgłosi przedmiot umowy do odbioru.

§7
1. Strony postanawiaja, że obowiazującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w przetargu, jest wynagrodzenie określone w
ofercie i jest niezmienne do końca trwania umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru.
3. Ustala sie 14 dniowy termin płatności faktury licząc od dnia jej złożenia u Zamawiającego.
§8
Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego realizacji zamówienia z powodu:
- działania siły wyższej ( opady atmosferyczne)
- przyczyn zależnych od zamawiającego
§9
Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie zadania w wysokości 0.05 %
wynagrodzenia ustalonego w umowie.
2. Za odstapienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w nwysokości 5 %
wynagrodzenia umownego.
§ 10
1.W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
2.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy roztrzygał będzie Sąd powszechny właściwy dla
zamawiającego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzachpd jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA:

Kontrasygnata

ROS-6114/1/09

Rymanów 2009-01-21

Zakład Usług Leśnych
Antoni Różowicz
Posada Górna
ul. Nadbrzeżna 184

Urząd Gminy w Rymanowie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w
trybie zapytania o cenę z zakresu: hodowli, uzytkowania i ochrony lasów mienia komunalnego
Gminy Rymanów Pańska oferta została odrzucona.
W pkt. 1 lit.e Zamawiający określił do złożenia oferty na całość zadania z brakiem możliwości
złożenia oferty częsciowej, jak to przedstawił Pan w złożonej propozycji cenowej.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

ROŚ-6114/1/09

Rymanow 2009-01-22

Pan
Andrzej Tokarz
zam. Wola Sękowa 49

Urząd Gminy w Rymanowie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w
trybie zapytania o cenę z zakresu: hodowli, użytkowania i ochrony lasów mienia komunalnego
gminy Rymanów komisja przetargowa unieważniła postępowanie ze względu na poprawki
i koretowanie w cenach ofertowych.

Otrzymują:
1. Adresat
2. P. Antoni Różowicz zam. Posada Górna ul. Nadbrzeżna.

