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Umowa nr  OP - ….. / T/ 2021 - wzór 
  
Zawarta w dniu …………. w ……………………….  pomiędzy: 
Bieszczadzkim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19, 38 – 713 Lutowiska, 
reprezentowanym przez pana Ryszarda Prędkiego – Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
NIP 6891232725 
zwanym w treści umowy Zamawiającym  
a: 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS): 
(nazwa firmy) ………………………………………. z siedzibą w …………………………… kod pocztowy ………………………, przy ulicy 
……………………………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy w 
…………………... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………... NIP 
…………………………., REGON ………………………………………………………. 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej): 
(imię i nazwisko) ……………………………………., przedsiębiorcą działającym pod firmą ……………………………………………………., z 
siedzibą w ……………………………... w ………………………………, przy ulicy …………………………………………………, wpisanym do 
ewidencji działalności gospodarczej przez ……………………………………, pod numerem ………………………………, NIP 
……………………, REGON …………….  
 
(w przypadku konsorcjum zostaną wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum ze wskazaniem podmiotu 
uprawnionego do reprezentacji) 
zwanym w treści umowy Wykonawcą. 
Razem zwanych w treści umowy Stronami 

 
§ 1 

Podstawa prawna 
Niniejsza umowa zawarta zostaje na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w trybie zapytania ofertowego (Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) pod nazwą „Utrzymanie ścieżek oraz otoczenia 
obiektów turystycznych poprzez wykaszanie w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2021 roku”, zn 
spr.262.6.2021.  

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie utrzymania drożności ścieżek 
przyrodniczych i spacerowych/ porządkowania otoczenia obiektów turystycznych, edukacyjnych i historycznych/ 
odkrzaczania przy ścieżkach oraz otoczenia obiektów turystycznych, edukacyjnych i historycznych/ koszenia 
cerkwisk i cmentarzy - część  ……….. zamówienia w ilości, zakresie i na zasadach określonych  w ogłoszeniu,  opisie 
przedmiotu zamówienia, ofercie Wykonawcy, niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa.  

2. Wskazane w  opisie  przedmiotu zamówienia ilości prac, a wycenione przez Wykonawcę w  kosztorysie 
ofertowym, mają charakter szacunkowy.  

3. Zamawiający może zmniejszyć zakres zleconych prac. 

4. Zamawiający uprawniony jest przesunąć ilości zleconych prac pomiędzy lokalizacjami w obrębie danej części 
zamówienia.  

5. W ramach realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres czynności 
obejmujący prace analogiczne do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowy zakres prac może 
obejmować wszystkie, niektóre lub jedną z czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wartość 
dodatkowo zlecanych, prac określona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wartości umowy wskazanej w §3 ust. 1. Zasady zlecania prac, zapłaty, 
odpowiedzialności i naliczania kar umownych w stosunku do zlecanych prac dodatkowych są analogiczne do zasad 
obowiązujących w stosunku do prac będących przedmiotem umowy.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w 
przetargu wyniesie: …………………… netto (słownie: ………………………………………………………), a wraz z podatkiem od 
towarów i usług, tj. brutto - …………… zł słownie: ………………………………………………….),  z zastrzeżeniem postanowień § 3 
ust. 3 i 4. 
2. Kwota netto za jednostkę obmiaru, obejmuje wszystkie roboty, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie 
koszty towarzyszące przygotowaniu i realizacji prac ponoszone przez Wykonawcę i nie będzie ulegać zmianom z 
przyczyn innych niż określone w § 3 pkt 4 niniejszej umowy. Wszystkie niezbędne materiały i urządzenia do 
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wykonania prac będących przedmiotem umowy zapewnia Wykonawca, co zostało uwzględnione w zaproponowanej 
cenie kosztorysowej na poszczególnych pozycjach. 
3. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. W przypadku zmiany, w 
trakcie trwania umowy, wysokości podatku VAT, zmianie ulega też wartość umowy brutto.  
4. W przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy formy opodatkowania Wykonawcy wynagrodzenie brutto 
pozostaje niezmienne. Wykonawca zmniejsza w takiej sytuacji ceny jednostkowe netto, tak aby kwota 
wynagrodzenia brutto za wykonaną pracę określona w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie nie uległa zmianie. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia poprawnej faktury w terminie określonym ustawowo, po przyjęciu 
odbieranych usług i sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego oraz do bezzwłocznego dostarczenia faktury do 
siedziby Zamawiającego.  
6. Wynagrodzenie za usługę realizowane będzie na podstawie faktury obejmującej realizację określonego zadania. 
Podstawę do wystawienia faktury stanowi odpowiedni protokół odbioru prac stwierdzający ilościowe i jakościowe 
przyjęcie sporządzany przez właściwego terytorialnie leśniczego. Za prace wykonane wadliwie i nie odebrane 
wynagrodzenie nie przysługuje. 
7. Faktury za prace wykonane w danym miesiącu należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego niezwłocznie po ich 
wystawieniu, pomiędzy 20 dniem danego miesiąca a 5 dniem kolejnego miesiąca. 
8.W jednym miesiącu Wykonawca / członek konsorcjum, może wystawić maksymalnie 1 fakturę cząstkową na daną 
czynność, związaną z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Poszczególni Wykonawcy stanowiący konsorcjum 
wystawiają faktury odrębnie, zgodnie z zakresem wykonanych i odebranych prac. Dla zadania „koszenie cerkwisk i 
cmentarzy” Wykonawca wystawi dodatkowo 1 odrębną fakturę. 
9. Wynagrodzenie będzie ustalane każdorazowo na podstawie cen jednostkowych, podanych przez Wykonawcę w 
ofercie i zamieszczonych poniżej oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych usług. 
 
Część X.   

Czynność Rozmiar  j.m. 

Cena  
jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość 
usług 

netto [PLN] 

Stawka 
VAT  
[%] 

Kwota 
podatku 

VAT 
[PLN] 

Wartość 
usług 

brutto [PLN] 

1 2 3 4 5=2x4 6 7 8=5+7 

Nazwa czynności   
 

    

Razem : 
 

    

 
 
10. Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie przelewem w terminie do 14 dni na poniższy rachunek 
bankowy od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury wystawionej na podstawie 
obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót.  
_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _  
11. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. W przypadku redukcji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone w oparciu o ceny 
ofertowe z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac.  
13. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu należności za wykonane prace, którego przyczyna leży po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek.  
UWAGA: zapisy punktów § 3 ust 14 oraz § 4 wprowadzone będą w przypadku realizacji zamówienia z udziałem 

podwykonawców 
14. W realizacji części zamówienia brać będą udział następujące podmioty: 
- nazwa i zakres powierzonych prac: ....................................................................................................................................... 
15. Strony nie przewidują udzielania zaliczek ani indeksacji cen. 

 
§ 4 

Podwykonawstwo 
Uwaga: W umowie zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zapisy § 4 zostaną usunięte, jeżeli Wykonawca w 

ofercie nie wskaże, że część zamówienia realizował będzie z udziałem Podwykonawców. 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót osobom trzecim na warunkach określonych w Kodeksie 
cywilnym i w niniejszej Umowie, pod warunkiem, że posiadają one kwalifikacje i sprzęt odpowiedni do wykonania 
tych robót. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni 
w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 



 

 

 

  

     

Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska | tel./fax: 13 461 0610, 13 461 0650 | www.bdpn.pl  | e-mail: dyrekcja@bdpn.pl  

 

Strona 3 z 7 
 

2. Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 
wynikających z Umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 
Podwykonawców, jak za własne. 
3. Do zawarcia przez Wykonawcę z Podwykonawcą umowy, o której mowa w ust. 1, jest wymagana zgoda 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, zgodnie z art. 143 b ust. 3 ustawy Pzp uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy i zaakceptował jej treść. 
4. W każdej umowie zawieranej przez Wykonawcę z Podwykonawcą, na podstawie której Wykonawca zleci 
Podwykonawcy wykonanie części robót, muszą zostać zawarte poniższe postanowienia: 
a) warunki płatności zgodne z postanowieniami niniejszej Umowy, 
b) Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego, 
c) Podwykonawca będzie realizował powierzone prace na zasadach i wg wytycznych określonych w niniejszej 
umowie oraz SIWZ wraz z jego załącznikami. 

 
§ 5 

Konsorcjum 
Osoby występujące po stronie Wykonawcy (tworzące konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte 
wykonanie postanowień umowy, zapłatę odszkodowań i kar umownych. 

 
§ 6 

Termin i miejsce realizacji 
1. Umowa będzie realizowana od dnia jej podpisania . 
2. Termin rozpoczęcia prac objętych umową - data podpisania zlecenia wykonania prac przez obie strony umowy, 
możliwe od dnia podpisania umowy.  
3. Termin zakończenia prac objętych umową – do dnia 30 września 2020 r. 
4. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonywania poszczególnych prac określone zostaną w zleceniu prac do 
wykonania sporządzonym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.  
5. Terminy wykonania poszczególnych prac określone w zleceniu nie mogą wykroczyć poza datę określoną w § 6 ust.  
3., będą one uwzględniać realny czas niezbędny do ich wykonania. 
7. Wykonanie usługi będzie następowało stopniowo.  
8. Zamawiający uprawniony jest przesunąć ilości zleconych prac pomiędzy lokalizacjami wskazanymi w opisie 
przedmiotu zamówienia. 

 
§ 7 

Zlecenie i odbiór prac 
1. Warunkiem wykonywania prac przez Wykonawcę jest podpisanie i odebranie zlecenia  od Zamawiającego.  

2. Zlecenie prac do wykonania określa: rodzaj, miejsce, termin oraz zakres prac a w przypadku takiej potrzeby 
szczegółowe informacje i wymagania co do sposobu ich wykonania.     

3. Pisemne zlecenie wykonania prac wystawia właściwy terytorialnie Leśniczy (lub osoba zastępująca go w pracy),  
a odbiera upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 

4. Wykonawca odbiera pisemne zlecenie wykonania prac w terminie do 3 dni od dnia telefonicznego 
poinformowania o wystawianiu zlecenia w kancelarii właściwego terytorialnie obwodu ochronnego. Informacja 
telefoniczna przekazana zostaje na numer wskazany przez Wykonawcę do kontaktu.  

5. Termin rozpoczęcia wykonywania zlecenia nie może być krótszy niż 3 dni od dnia w którym nastąpi pierwsza 
próba telefonicznego kontaktu z Wykonawcą w celu przekazania informacji o wystawieniu zlecenia.  

6. Brak kontaktu telefonicznego z Wykonawcą nie powstrzymuje biegu terminu wykonania prac określonych  
w  zleceniu. 

7. Przyjęcie zlecenia prac do wykonania Wykonawca potwierdza każdorazowo poprzez jego podpisanie. 

8. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, dopuszcza się wprowadzenie zmian w przekazanym zleceniu 
prac do wykonania.  

9. Wykonawca po przyjęciu zlecenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie  
o  wszelkich zaistniałych i znanych mu okolicznościach, które uniemożliwiają bądź utrudniają mu wykonanie 
zleconych prac.  

10. Niepodpisanie i nieprzyjęcie w terminie do 7 dni od daty wystawienia  zalecenia, może być traktowane jako 
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, i może skutkować naliczeniem i dochodzeniem kar umownych  zgodnie  
z  §  11 niniejszej umowy.  

11. Do sporządzenia i podpisania zlecenia oraz dokonania odbioru prac upoważnieni zostali: 
 Ze strony Zamawiającego Leśniczowie obwodów ochronnych:  

o.o. ………………………………………………………… nr tel. ………………………………. 
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a w przypadku ich nieobecności  Podleśniczowie bądź osoby zastępujące ich w pracy 
 Ze strony Wykonawcy:………………………………………………………………  tel. …………………………………………… 

12. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego, 
zostaną mu one przekazane protokołem stanowiącym załącznik do zlecenia wykonania prac. Rozliczenie 
powierzonych materiałów nastąpi w protokole odbioru prac. Jeżeli Wykonawca nie rozliczy się z powierzonych mu 
materiałów Zamawiający potrąci ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonaną pracę. 
13. Odbiór ilościowo – jakościowy wykonanych prac dokonywany będzie przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego i Wykonawcę na druku protokołu odbioru robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do 
wystawienia faktury za wykonaną przez Wykonawcę pracę.  
14. Protokolarny odbiór prac nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych: od dnia poinformowania Zamawiającego przez 
Wykonawcę o wykonaniu usługi.  

15. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego część wolna od wad i usterek. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może odmówić odbioru tych prac.  

 
§ 8 

Nadzór 
1. Nadzór nad realizacją postanowień umowy oraz wykonywaniem prac terenowych  w imieniu Zamawiającego 
prowadzą  koordynator projektu oraz właściwy terytorialnie Leśniczy oraz Nadleśniczy. Osoby te mają prawo 
wstrzymać prace wykonywane w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, nie stosowania się do 
zapisów umowy, SIWZ, stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa. 

 
§ 9 

Wady  
1. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac istotnych wad w wykonaniu przedmiotu umowy (niezgodność 
wykonania zabiegu z zamieszczonym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający może odmówić przyjęcia prac 
wykonanych wadliwie, do czasu usunięcia wad oraz wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.  
2. Termin na usunięcie wad ustala upoważniony przedstawiciel Zamawiającego i wynosi on maksymalnie do 7 dni 
roboczych. 
3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający może powierzyć usunięcie wad 
innej firmie na koszt Wykonawcy („Wykonanie zastępcze”). Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy o równowartość Wykonania zastępczego.  

 
§ 10 

Obowiązki stron  
1. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawa, dotyczących w 
szczególności bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.1. Pełnomocnicy i członkowie konsorcjum przyjmują do realizacji zadania wynikające z art. 304, § 1 i § 3  Kodeksu 
Pracy. 
1.2. Ponadto wykonawcy zobowiązani są do  stosowania następujących przepisów: 
a) Kodeks pracy ze szczególnym uwzględnieniem Działu X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; 
b) Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141); 
2. Wykonawca, jego pracownicy oraz podwykonawcy posiadają ważne badania lekarskie na cały czas trwania 
umowy. 
3. Wykonawca wykonuje prace: 
a) z należytą starannością i zgodnie z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia 
b) zgodnie z przepisami prawa oraz innymi instrukcjami (normami), o których mowa w niniejszej umowie 
c) w terminach określonych w zleceniach 
5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  
6. W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać 
zasady, że na powierzchniach roboczych, musi przebywać co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość 
kontaktowania się. W żadnym przypadku nie może to być osoba przypadkowa lub członek rodziny, którzy nie 
uczestniczą w procesie pracy.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do należytej eksploatacji dróg w czasie prowadzonych prac. W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia drogi lub mienia Zamawiającego powstałego podczas prowadzenia prac przez 
Wykonawcę i z jego winy, Wykonawca niezwłocznie usuwa szkody na własny koszt i ryzyko.  
8. Wszelkie szkody na działkach roboczych, które powstały w wyniku prowadzonych prac usuwa na własny koszt i 
ryzyko Wykonawca, łącznie z kosztami związanymi z pokryciem tych szkód. 
9. W przypadku nie wypełnienia zadań wynikających z punktów 7 i 8 Zamawiający usunie wszelkie szkody na koszt 
Wykonawcy. 
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10. Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zgłosić rozpoczęcie prac właściwemu 
terytorialnie Leśniczemu: telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenie obejmuje każdorazowe wejście na powierzchnię.  
11. Wykonawca zadba o posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień zawodowych u swoich pracowników i 
podwykonawców, przeszkolenia BHP, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz w 
apteczkę pierwszej pomocy. 
12. Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania wymogów  odnośnie ochrony środowiska przed skażeniem na 
skutek rozlania olejów, paliwa, produktów ropopochodnych.  
13. Wykonawca przygotuje i oznaczy stanowisko pracy i powierzchnie robocze w sposób zapewniający bezpieczne i 
higieniczne warunki pracy zatrudnionym przez siebie ludziom oraz bezpieczeństwo osób trzecich.  
14. W przypadku, jeżeli w jednym miejscu wykonywane będą prace, przez co najmniej dwóch Wykonawców – 
pracodawców, strony umowy obowiązane są wyznaczyć koordynatora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
trybie art. 208 Kodeksu Pracy.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego zawartych umów o pracę osób, 
realizujących zamówienie w zakresie wykazanym przez Wykonawcę w umowie.  
16. Przez cały okres trwania umowy jej przedmiot Wykonawca realizować będzie całym potencjałem kadrowym 
wykazanym w ofercie przetargowej na wykonanie niniejszego zamówienia. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców, a Zamawiający nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami. 
18. Wykonawca oświadcza, że: 

a) dysponuje sprzętem do wykonania prac 
b) zapoznał się z terenem i charakterem prac 
c) posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac przyjętych niniejszą umową i zobowiązuje się 
zorganizować i przygotować stanowisko pracy w sposób zapewniający zatrudnionym przez siebie pracownikom 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi  
d) ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat podejmowanych czynności oraz za ich wykonywanie 
e) ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością 
f) pracownicy wykonujący czynności polegające na koszeniu ręcznym są zatrudnieni na umowę o pracę. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca składa przewidziane w SIWZ oświadczenia i inne wymienione 
dokumenty dla udokumentowania sposobu zatrudnienia w/w pracowników. Niezłożenie we wskazanym terminie 
w/w dokumentów stanowi rażące zaniedbanie realizacji postanowień umowy ze strony Wykonawcy. 
g) minimum 50% czasu realizacji umowy będzie wykonywał w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 by 
umożliwić bieżący nadzór nad realizacją prac przez Zamawiającego. 

19. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) wskazania miejsca wykonania usługi wraz z określeniem rodzaju i zakresu usługi i wystawienia zlecenia 
b) dokonania terminowego odbioru prac - w przeciągu 5 dni roboczych od dnia poinformowania osoby 
upoważnionej przez Zamawiającego o gotowości do odbioru;  
c) terminowej realizacji należności za wykonane usługi. 

20. Wykonawcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniający pracowników na umowę 
 o pracę i umowę zlecenie, zobowiązani są do potwierdzania czasu wykonywania czynności określonych w § 2 
umowy poprzez złożenie wykazu / oświadczenia dotyczącego ilości przepracowanych w danym miesiącu godzin. 
Dane zawarte w ewidencji podlegają kontroli ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego ewidencję przepracowanych godzin / oświadczenie 
 do Zamawiającego łącznie z rachunkiem i protokołem odbioru. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji 
wykazanych w ewidencji / oświadczeniu - przepracowanych godzin, Zleceniodawca niezwłocznie wyjaśnia 
 je z Zamawiającym.  
 

 
§ 11 

Kary umowne 
Strony postanawiaj, że formą odszkodowawczą będą następujące kary umowne: 
1. Wykonawca, w przypadku zwłoki w wykonaniu prac przekazanych każdorazowo zleceniem, jak również usunięcia 
usterek, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości prac zleconych, za każdy dzień zwłoki 
liczonej po upływie terminu podanego w zleceniu wykonania prac. Po upływie 14 dni Zamawiający może odstąpić od 
umowy z winy Wykonawcy i naliczyć dodatkowo karę umowną opisaną w § 11 ust. 2. Wyznaczenie terminu 
usunięcia wad nie powoduje zatrzymania naliczania kar umownych za niedotrzymanie terminu określonego w 
zleceniu wykonania prac. 
2. Za zerwanie lub odstąpienie od wykonania umowy spowodowane winą Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w niniejszej umowie. 
3. Za brak zgłoszenia o wejściu na powierzchnię roboczą i przystąpieniu do wykonywania prac 100 zł. 
4. Za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia za poprawnie wykonaną i przyjętą pracę Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczania odsetek ustawowych. 
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5. Strony zgodnie oświadczają, że wartość kar umownych może być potrącana przez Zamawiającego z 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
6. W przypadku gdy wartość kar umownych nie pokryje wyrządzonej szkody  Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia należnego odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. Kwota 
odszkodowania może również być potrącona z wynagrodzenia i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   
7. Obciążenie Wykonawcy naliczonymi karami umownymi zostanie potwierdzone notą księgową. 
UWAGA: zapisy ust 8 wprowadzone będą w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 
8. Ustala się kary umowne z tytułu: 
- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 15 
% wartości brutto umownego wynagrodzenia za przedmiot umowy 
- nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany  w 
wysokości 10 % wartości brutto umownego wynagrodzenia za przedmiot umowy 
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 5% wartości umownego 
wynagrodzenia za przedmiot umowy. 
9. Ustala się kary umowne z tytułu nie zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących czynności 
polegające na koszeniu ręcznym. Wysokość kary umownej wynosi 0,4% wartości umowy brutto umownego 
wynagrodzenia za każdy dzień braku dokumentów potwierdzających wymagane zatrudnienie.  Kary nalicza się od 
dnia przystąpienia pracownika do pracy w innej niż wymagana forma zatrudnienia do momentu ustania 
nieprawidłowości, jednak nie dalej niż 30 dni przed datą wezwania do okazania udokumentowania zatrudnienia. 

 
§ 12 

Rozwiązanie umowy 
1.Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego zaniedbania jednej ze stron w 
wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy. Strona, z której winy nastąpi rozwiązanie umowy w trybie 
natychmiastowym zobowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z tego tytułu drugiej stronie na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym. 
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a) rażącego naruszenia przepisów i zasad BHP przez Wykonawcę,  
b) wykonywania prac niezgodnie z uregulowaniami określonymi w SIWZ, zapisami niniejszej umowy,  
c) nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 9 ust 2 
niniejszej umowy. 
d) powstania wad niemożliwych do usunięcia będących efektem nieprawidłowej realizacji prac przez 
Wykonawcę. 
e) przekroczenia terminu 14 dni od wskazanej w zleceniu wykonania prac daty zakończenia prac, przerwania 
wykonywania  rozpoczętych prac na okres dłuższy niż 14 dni bez uprzedniego pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego (z podaniem przyczyny) lub ich nie rozpoczęcia w ciągu do 7 dni od wskazanej w zleceniu 
wykonania prac daty ich rozpoczęcia 

3. Rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy skutkować będzie zatrzymaniem przez Zamawiającego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
4. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku : 

a) wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego;  
b) rozwiązania firmy Wykonawcy, postawienia jej w stan likwidacji lub ogłoszenia nakazu zajęcia majątku 
Wykonawcy 

 W przypadku odstąpienia od umowy z powyższych przyczyn Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego 
tytułu.  

 
§ 13 

Istotne zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 

a) wprowadzenia zmian danych dotyczących Wykonawcy, Podwykonawcy lub Zamawiającego  
b) wprowadzenia do umowy drobnych zmian nie powodujących rozszerzenia jej zakresu oraz nie skutkujących 
koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w tym zmiany szczegółowej lokalizacji wykonania danego 
zabiegu 
c) wystąpienia prac polegających na powtórzeniu lub realizacji w większym zakresie albo na  dodatkowym 
obszarze prac będących przedmiotem umowy;  
d) zmiany wartości Umowy gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w związku ze zmianą 
przepisów o podatku od towarów i usług – zmiana wysokości Wynagrodzenia o kwotę będącą różnicą pomiędzy 
kwotą VAT po zmianie stawki tego podatku;  
e) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego - w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
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zdrowotne - o ile zmiana ta powodowałaby konieczność  zwiększenia wynagrodzenia liczonego po stawce 
godzinowej minimalnej względem wynagrodzenia umownego. Obowiązek przedstawienia dowodów na 
konieczność zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, ciąży na Wykonawcy. 

2. Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy ponad  zakres ograniczenia 
określony w niniejszym postępowaniu. Przez ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności przyczyny 
organizacyjne, technologiczne, gospodarcze, przyrodnicze, zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna,  
okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, epidemie oraz inne istotne okoliczności, 
mające wpływ na pokrycie finansowe kosztów zadań których nie można było przewidzieć w  momencie zawierania 
umowy, w tym również wynikające z powyższych okoliczności zmniejszenie dofinansowania z funduszy 
zewnętrznych. Ograniczenie zakresu umowy, o którym mowa, może sięgać 80% wartości umowy. Ograniczenie 
przedmiotu umowy w stosunku do zakresu określonego w opisie przedmiotu zamówienia nie  stanowi niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do  podnoszenia jakichkolwiek 
roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
3. Brak jest możliwości zmian terminu zakończenia realizacji umowy z powodu warunków atmosferycznych w tym 
opadów, temperatur,  wiatru. 
 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 
terytorialnie dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz 
dla Zamawiającego. 

 
§ 15 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
 o ochronie danych) informuje, iż: 
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach 
Górnych 19, 38-713 Lutowiska, 
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod numerem tel. 
724750052 lub adresem email ebrodowicz@bdpn.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotu 
umowy Skarb Państwa –Państwowe Gospodarstwo Leśne, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa oraz instytucje uprawnione do kontroli 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
7. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, 
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są 
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
r, 
9. podanie danych osobowych jest: warunkiem zawarcia umowy, 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej. 
 
 
 
 
 
 Podpis Zamawiającego:                                                                                         Podpis Wykonawcy: 
 
 
 
……………………..……………..                                                                                                  .…………………………….. 
 


