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Umowa nr 41/2013 

 

 

Zawarta w dniu ……………  r. w Bodzentynie  pomiędzy: 

Świętokrzyskim Parkiem Narodowym  z siedzibą  w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, którego działa: 

 

- p.o. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego mgr inż. Andrzeja 

Sosnowskiego zwany dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

 ……………………. właściciela 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac:                  

-wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego,                                       

-wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego,                  

-uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu oraz obcięcie zwisających gałęzi nad 

drogą wojewódzką nr 752 i przy ul. Wolności , Suchedniowskiej. 

 

2. Prace dotyczą : 

1. Wycinka 11 szt. drzew rosnących obok budynku ŚPN przy 

ul.Suchedniowskiej.                                                                                                            

2. Wycinka 22 szt. drzew rosnących obok budynku ŚPN przy ul.Wolności.                                                                                                          

3. Przeprowadzenie pielęgnacji pozostawionych drzew poprzez podcięcie gałęzi                                  

i konarów zwisających nad chodnikiem przy ul.Suchedniowskiej 4, 12 sztuk na 

odcinku 50 mb.                                                                                                                                                         

4. Przeprowadzenie pielęgnacji pozostawionych drzew poprzez podcięcie gałęzi                              

i konarów zwisających nad chodnikiem przy ul.Wolności, 12 sztuk na odcinku 60 

mb.                                                                                                                                        

5. Obcięcie zwisających suchych gałęzi nad drogą wojewódzką nr 752                                                      

w oddz. 63c, 4 drzew na odcinku 150 mb.                                                                                                                 

6. Obcięcie zwisających suchych gałęzi nad drogą wojewódzką nr 752                                                           

w oddz. 29j, 5 drzew na odcinku 100 mb.                                                                                                          

7. Obcięcie zwisających suchych gałęzi nad drogą wojewódzką nr 752                                                 

w oddz. 45c,1 sztuki drzewa.           

3.   Drzewa przewidziane do wycięcia zostały oznaczone na gruncie zieloną farbą.                                                                                                                                  
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4. Przed przystąpieniem do wykonania prac przedstawiciel Zamawiającego 

sporządzi protokół przekazania prac do realizacji, w którym w szczególności 

wskazuje drzewa zakwalifikowane do wycięcia oraz określa odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo wykonywanych prac.  

5. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Mirosław Wiśniewski, Leśniczy 

Obwodu Ochronnego Podgórze. 

6. Do obowiązków przedstawiciela Zamawiającego należy: 

 

a. Sporządzenie protokołu przekazania prac do realizacji, o którym mowa w 

pkt. 4 niniejszego paragrafu, 

b. Określenie sposobu manipulacji ściętych drzew tzn. sortymentów, które 

należy uzyskać po manipulacji, 

c. Wskazanie miejsca ułożenia sortymentów. 

 

 

§ 2 

 

1. Przy wykonywaniu prac wyszczególnionych w §1 niniejszej umowy Wykonawca 

jest zobowiązany do:  

 

 zabezpieczenia i oznakowania terenu, 

 zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, 

 w razie konieczności uzgodnienie wyłączenia lub zdjęcia kabli 

napowietrznych linii teleenergetycznych i elektrycznych,  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednia wiedzę, doświadczenie i 

dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonania przedmiotu umowy oraz 

zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej 

staranności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w §1 zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

przepisami i normami 

§ 4 

 

Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków: 

 

1. Zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy 

2. Zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ, 

3. Ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP i P.POŻ. 
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§ 5 

 

Wykonawca osobiście ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w 

mieniu Zamawiającego, jak również ponosi pełna odpowiedzialność za szkodę jaką 

wyrządził swoim działaniem lub przez zatrudnionych pracowników i podwykonawców 

osobom trzecim i osobiście przed nim za nie odpowiada. 

 

§ 6 

 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie do 16 grudnia 2013 r.  

2. O ukończeniu prac Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub 

telefonicznie. 

§ 7 

 

1. Odbiór ilościowo-jakościowy prac, ze sporządzeniem protokołu odbioru robót 

dokonany będzie przez właściwego terytorialnie Leśniczego.  

2. Protokół odbioru robót podpisany przez osoby odbierające jest podstawą do 

wystawienia faktury za Wykonaną przez wykonawcę usługę.  

3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad w wykonaniu, Zamawiający 

odmówi przyjęcia tych prac do czasu usunięcia wad. 

4. Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego na usunięcie 

usterek terminu, powierzyć poprawienie prac innej firmie na koszt Wykonawcy. 

 

§ 8 

 

1. Rozliczenie finansowe dokonane będzie w oparciu o rzeczywisty zakres 

wykonanych prac wykazanych w protokołach odbioru robót oraz stawki 

jednostkowej netto za wykonane prace wynikające z „Oferty Wykonawcy”, 

powiększone o obowiązujący podatek VAT w wysokości …… 

 
Lp.  Zadanie  Odział  Ilość 

drzew 

(szt) 

Stawka 

netto 

za (szt) 

Cena 

Netto (zł) 

Podatek 

( VAT) 

Cena 

Brutto (zł) 

( z VAT) 

1 Wycinka drzew 

rosnących obok 

budynku ŚPN przy 

ul.Suchedniowskiej 

8A  o, m, p 11 ……….. 

zł/szt 

……….. 

 

 

 

……….. 

 

 

 

……….. 

 

 

 

2 Wycinka drzew 

rosnących obok 

budynku ŚPN przy 

ul.Wolności 

 

 

8A l 22  ……….. 

zł/szt 

……….. 

 

 

……….. 

 

……….. 
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3 Przeprowadzenie 

pielęgnacji 

pozostawionych 

drzew poprzez 

podcięcie gałęzi i 

konarów zwisających 

nad chodnikiem przy 

ul.Suchedniowskiej 4 

8A o, m, p 12 ……….. 

zł/szt 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

4 Przeprowadzenie 

pielęgnacji 

pozostawionych 

drzew poprzez 

podcięcie gałęzi i 

konarów zwisających 

nad chodnikiem przy 

ul.Wolności,  

8A l 12 ……….. 

zł/szt 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

5 Obcięcie zwisających 

suchych gałęzi nad 

drogą wojewódzką nr 

752  

63c 4 ……….. 

zł/szt 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

6 Obcięcie zwisających 

suchych gałęzi nad 

drogą wojewódzką nr 

752  

29j 5 ……….. 

zł/szt 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

7 Obcięcie zwisających 

suchych gałęzi nad 

drogą wojewódzką nr 

752 

 

45c 1 ……….. 

zł/szt 

……….. 

 

……….. 

 

……….. 

 

 

Razem  

 

X 

 

………….. 
 

………. 

 

…………... 

 

 

§9 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy przedstawionego w §1 

strony ustalają wysokości ……….. zł, (słownie: ………….. złotych) netto. Do 

ceny doliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu 

całości prac na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu 

odbioru prac potwierdzonego podpisem protokołu odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż 7 dni od daty 

sporządzenia protokołu odbioru robót pod rygorem odmowy przez 

Zamawiającego zapłaty naliczonego podatku VAT. 

5. Należność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie dokonana przez 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w formie przelewu 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 
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§10 

 

1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

 

a) za każdy dzień zwłoki wykonaniu przedmiotu umowy wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

b) za zwłokę w usunięciu wad wykonania przedmiotu umowy w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego 

przez strony terminu usunięcia wad. 

c) za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 

 

§ 11 

 

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 12 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony wynikający z realizacji przedmiotu umowy 

 

 

§13 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP ……………………… 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP  657-290-58-57 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur 

VAT bez podpisu odbiorcy. 

§ 14 

 

Zmiana któregokolwiek postanowienia warunków umowy wymaga zgody stron 

wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy. 

 

§ 15 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 16 

 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwych rzeczowo sądów powszechnych wg siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 17 

 

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie finansowym Świętokrzyskiego 

Parku Narodowego oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada: 

 

 

 

……………………………………………..data ………………..podpis 

 

 

 

  

Zamawiający:       Wykonawca: 

 

 

Pieczęć firmowa 

 

 

 

Kierownik Jednostki 

 

GK.............................. 

 

 

RP ............................. 

 

PD ds. zam. publ. ............................. 

 

Sporządzający .................................... 

 

 


