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UMOWA NR ………………. 
 

W dniu ………… w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie 
przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ……………. pomiędzy: Drawieńskim Parkiem 
Narodowym, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno, NIP ………………………., zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 

 
1. ………………………………………. 
2. ………………………………………. 

  
a firmą 
Nazwa i adres ……………………………………………………….........………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………….. 
 
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie 
……………………………………………………………………………………. 
NIP: .............................................................. 
 
Została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego w O.O. ................................. prace 
zgodnie ze złożoną ofertą na pakiet nr ....................., przyjętą przez Zamawiającego  
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej Przedmiotem Umowy.  

2. Niniejsza umowa zawarta jest na okres od …………. do 31.12.2012r.  

3. Zleceniodawca z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć Przedmiot Umowy w stosunku do 
zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przetargu. Przez ważne 
przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski 
żywiołowe i katastrofy naturalne, zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna. Ograniczenie Przedmiotu 
Umowy w stosunku do zakresu określonego w SIWZ dla przetargu nie stanowi niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

4. Zamawiający w stosunku do zamówień określonych w pakietach przewiduje możliwość   udzielania 
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych,  
w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego liczonych odrębnie dla każdego z pakietów. 

§ 2 

1. Warunkiem przystąpienia do prac przez Wykonawcę będzie zlecenie szczegółowe, wystawione przez 
osobę upoważnioną przez Zamawiającego. W zleceniu szczegółowym wskazywane są  miejsca 
wykonania usługi wraz ze szczegółowym określeniem rodzaju i zakresu prac oraz określeniem terminu 
odbioru prac 

2. Obowiązkiem Zamawiającego jest udostępnienie Wykonawcy norm i instrukcji obowiązujących przy 
wykonywaniu usług na terenie Parku, dokonanie odbioru prac w obecności Wykonawcy oraz sporządzenie 
protokołu odbioru robót. 

3. Zlecenia szczegółowe podpisują za obopólną zgodą przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel 
Zamawiającego (konserwator Obwodu Ochronnego). 

4. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisywania zleceń jest  
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………………………………………………………………………………...., a ze strony Zamawiającego - 
Konserwator O.O..................................................... 

5. Wszystkie prace objęte Zleceniami, muszą być prowadzone w czasie pracy służb terenowych parku,  
w uzgodnieniu z konserwatorem O.O. 

6. Zmiana terminu wykonania usługi określonego w zleceniu może nastąpić, jeżeli wystąpią okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili ich zlecania. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że podczas wykonywania prac, zleconych przez Zamawiającego, przestrzegać 
będzie zasad i przepisów dotyczących w szczególności ochrony przyrody, bezpieczeństwa pożarowego 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a uregulowanych m.in. w: 
a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151 poz. 1220  

z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionej ustawy, 
b) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58 poz. 405 z późn. zm.), 
c) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161 poz. 
1141). 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie prac, minimalizowanie szkód  
w ekosystemach Parku zgodnie z zasadami i instrukcjami obowiązującymi w Parku Narodowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować metody i technologie sprzyjające ochronie przyrody,  
w szczególności: 
a) używać oleje biodegradowalne do smarowania urządzeń tnących w pilarkach; 
b) wyposażyć maszyny i urządzenia mechaniczne oraz punkty obsługi i tankowania pilarek  

w zestawy absorpcyjne (mata absorpcyjna i sorbent); 
c) zapewnić prawidłową utylizację odpadów niebezpiecznych (wykorzystanych sorbentów, olejów itp.), 

oddając je do firm prowadzących tego typu działalność. 
 

4. W przypadku powierzenia materiałów do przerobu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
rozliczyć je każdorazowo przy złożonej fakturze. 

§ 4 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa lub niestosowanie się do 
§3 niniejszej umowy, Zamawiający ma obowiązek przerwać wykonywanie prac do czasu usunięcia 
nieprawidłowości, co nie wpływa na ustalony termin wywiązania się ze zlecenia. 

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze robót wad przedmiotu zlecenia, Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy odpowiedni termin usunięcia wad, a w razie zwłoki i bezskutecznego upływu dodatkowego 
terminu, usuwa wady w zastępstwie Wykonawcy, lecz na jego koszt lub obniża odpowiednio 
wynagrodzenie. 

3. W przypadku zwłoki w wykonaniu usług objętych Zleceniem Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego za wykonanie usług objętych Zleceniem za każdy 
dzień zwłoki w stosunku do dnia wykonania określonego w Zleceniu. 

 
4. W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia należnego za wykonanie usług objętych 
Zleceniem za każdy dzień zwłoki w stosunku do dnia wskazanego na usunięcie wad lub usterek  
w protokole odbioru. 
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5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę 
od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia za wyjątkiem 
okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). 

 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary za odstąpienie od umowy  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia. 
 
7. W przypadku opóźnienia w regulowaniu należności za wykonane prace przez Zamawiającego, 

Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania odsetek ustawowych. 
 
8. Za usunięcie drzew nie wyznaczonych do wycięcia wykonawca ponosi karę w wysokości 500 zł za każdą 

usuniętą sztukę.  
 
9. W przypadku stwierdzenia nie stosowania przez wykonawcę technologii przyjaznych dla środowiska 

leśnego będą nakładane na niego kary pieniężne w wysokości 100 zł każdorazowo, za nie stosowanie 
bioolejów oraz zestawów do utylizacji ewentualnych odpadów wycieku paliwa lub oleju. 

 
10. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki Wykonawca nie może 

powodować uszkodzeń drzew stojących powyżej 5% ilości drzew na powierzchni. Spowodowanie 
uszkodzeń w drzewostanie objętym usługą daje Zamawiającemu prawo do naliczenia kar umownych w 
wysokości 500 zł za każde uszkodzone drzewo (w stopniu, co najmniej 30% uszkodzenia drzewa).  

 
11. W przypadku uszkodzenia pasa drogowego, podczas zrywki drewna Wykonawca ponosi koszty jego 

naprawy. 
 
12. Wykonawca zobowiązany jest przy pracach objętych niniejszą umową do używania sprzętu sprawnego 

technicznie.  
 
13. Do podstawy naliczenia kar umownych nie ujmuje się podatku VAT. 
 
14. W przypadku nienależytego (niestarannego) wykonania prac, lub niezgodnie z przyjętym procesem 

technologicznym określonym przez Zleceniodawcę, lub niewykonania zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy, które skutkują stratami, strony mogą dochodzić roszczeń  
z tytułu szkód na drodze postępowania sądowego i przepisów Kodeksu Cywilnego, niezależnie od kary 
umownej. 

§ 5 

1. Strony ustalają, iż maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, 
zgodnie z ofertą złożoną w Przetargu, wyniesie ….……… zł netto słownie ………………………………  plus 
podatek VAT , którego stawka wynosi …%, a wartość …………zł, tj. razem wartość brutto ……………zł, 
słownie …………………………………  

2. Wynagrodzenie obejmować będzie należności z tytułu wykonania usług objętych Zleceniami 
szczegółowymi, których realizacja i odbiór nastąpi w danym miesiącu. Należność za usługi wykonane na 
podstawie danego Zlecenia stanowić będzie iloczyn wskazanych poniżej stawek netto za poszczególne 
rodzaje czynności zaoferowanych przez Wykonawcę w Przetargu oraz ilości faktycznie wykonanych usług.  

Nazwa czynności 
Stawka zł / normogodzinę katalogową 
lub godzinę zegarową lub m2 

Pozyskanie drewna …………………………………… 
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3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokolarnie stwierdzony 
odbiór usług objętych Zleceniem.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………. Strony ustalają, iż za 
dzień zapłaty będą traktować dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne od 
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, przy czym potrącenie 
umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do 
potrącenia ustawowego.  

6. Obowiązujący podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w czasie obowiązania II i III stopnia zagrożenia pożarowego, zapewnić 
dyspozycyjność kierowcy ciągnika z pługiem, który będzie wzywany w razie potrzeby do pożaru.  
W terminie do dnia 1 kwietnia 2012 roku Wykonawca poda imię i nazwisko kierowcy oraz kontaktowy 
numer telefonu.    

§ 6 

1. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić za 1 - miesięcznym wypowiedzeniem, a także 
w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego zaniedbania lub przy wykonywaniu prac  
z naruszeniem przepisów BHP, lub procesów technologicznych przyjętych w Drawieńskim Parku 
Narodowym oraz w przypadku działania na szkodę Drawieńskiego Parku Narodowego i jego przyrody. 

2. Strona, z winy, której nastąpi rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym zobowiązana jest do 
naprawienia szkody z tego tytułu drugiej stronie, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te korzystne są dla 
Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany do umowy, w sytuacjach przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, 
mogą być wprowadzone za obopólną zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w trybie 
aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część umowy. 

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt o swojej karnej i cywilnej odpowiedzialności za ewentualne 
starty, jakie powstałyby w majątku Zamawiającego w wyniku nieprzestrzegania przepisów wymienionych 
§ 3 niniejszej umowy. 

6. Integralną część umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi 
załącznikami.  

Półpodwieszona zrywka drewna …………………………………… 

Nasiębierna zrywka drewna …………………………………… 

Prace ręczne …………………………………… 

Prace ręczne wykonywane pilarką / wykaszarką …………………………………… 

Prace wykonywane ciągnikiem …………………………………… 

Postój ciągnika przy pracach gospodarczych …………………………………… 

Profilowanie równiarką …………………………………… 
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7. Do umowy dołącza się następujący załącznik: 

a) ksero formularza oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem, 

b) ksero formularza obliczenia ceny potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

8. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

10. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego  
i dla Wykonawcy. 

 

 

 

 
 

Wykonawca        Zamawiający 
 
 
 
 
 


