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                Załącznik nr 2. Wzór umowy 
Umowa nr     /2018 

 
 
Zawarta w dniu ……………...2018 r. w Bodzentynie  pomiędzy: 
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn, 
ul. Suchedniowska 4, w imieniu i na rzecz, którego działa: 
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Jan Reklewski zwanym dalej Zamawiającym 
a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………. – Właściciela, NIP…………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 
 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac:  Wycinka drzew 
trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych w miejscowości Bodzentyn, 
Celiny, Bieliny, Nowa Słupia, Klonów, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela 
Zamawiającego, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu 

2. Prace dotyczą : 
 

Lp. Obwód 
ochronny 

Oddział Ilość 
drzew 
(szt.) 

Gatunek Pierśnic
a drzew 

(cm) 

Zadanie 

1. Podgórze 8Ao 1 jesion 84 
 

Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie 
dla osób i mienia, z przemieszczonym środkiem 
ciężkości  w kierunku drogi wojewódzkiej nr 751 o 
dwóch pędach głównych od wys. 5m (jedna odnoga 
ciąży w kierunku budynku mieszkalnego ŚPN w 
miejscowości Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4a), z 
martwicą na pniu od strony południowej  i widoczną 
zgnilizną, znajdującego się w sąsiedztwie przyłącza lini 
energetycznej i lini n/n oraz ogrodzenia ze sztachet, z 
wyrobieniem sortymentów, uprzątnięciem terenu z 
gałęzi po wykonanym zabiegu. 

2. Podgórze 8Ao 1 lipa 127 
 

Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie 
dla osób i mienia,  z przemieszczonym środkiem 
ciężkości  w kierunku budynku osady ŚPN w 
miejscowości Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4b (8 m od 
narożnika budynku), o pniu wypróchniałym w części 
odziomkowej ( od strony południowej na wys.  5m 
dziupla z widoczną zgnilizną brunatną), znajdującego 
się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 751, lini n/n 
oraz ogrodzenia ze sztachet, z wyrobieniem 
sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi po 
wykonanym zabiegu. 

3. Dabrowa 21a 1 sosna 36 Wycinka martwego drzewa trudnego stwarzającego  
zagrożenie dla osób i mienia,  znajdującego się w 
miejscowości Celiny w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 
0599T,przyłącza lini energetycznej budynku 
mieszkalnego własności prywatnej oraz ogrodzenia ze 
sztachet, z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem 
terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu. 
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4. Św. Krzyż 196o 1 topola 80 Wycinka zamierającego drzewa trudnego 
stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia,  
znajdującego się w miejscowości Nowa Słupia, ul. 
Świętokrzyska w sąsiedztwie budynku własności 
prywatnej ,,Karczmy Mnicha” oraz napowietrznej lini 
telefonicznej, wrastającego w dolnej części pnia w 
ogrodzenie z siatki metalowej, z przemieszczonym 
środkiem ciężkości w kierunku działki 1192/1,  z 
wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem terenu z 
gałęzi po wykonanym zabiegu. 

5. Św. Krzyż 196o 1 brzoza 54 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie 
dla osób i mienia, nachylonego z przemieszczonym 
środkiem ciężkości w kierunku działki prywatnej  nr 
961/1,  znajdującego się w miejscowości Nowa Słupia, 
ul. Świętokrzyska w sąsiedztwie napowietrznej lini 
telefonicznej, z wyrobieniem sortymentów i 
uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu. 

6. Jastrzębi 
Dół 

185 f 1 lipa 65 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie 
dla osób i mienia,  znajdującego się w miejscowości 
Bieliny, ul. Podlesie, rosnącego w odległości 5m od 
budynku mieszkalnego ŚPN i w bezpośrednim 
sąsiedztwie przyłącza lini energetycznej budynku 
mieszkalnego, z wyrobieniem sortymentów i 
uprzątnięciem terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu. 

7. Klonów 229 k 1 lipa 90 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  zagrożenie 
dla osób i mienia,  o dwóch pędach głównych  ciążących 
w kierunku obiektów budowlanych, pniu posiadającym 
rozszczep od wys. 2,5 m (dwójki) do podstawy pnia, 
znajdującego się w miejscowości klonów nr 63, 
rosnącego przy północno-zachodnim ogrodzeniu z 
siatki w odległości od 3 do 13 metrów pomiędzy 
drewnianymi budynkami gospodarczymi (stodoła, 
obora), w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia z siatki 
oraz pomnika (tablicy) ogrodzonego łańcuchem -
miejsca pamięci narodowej, 
z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem terenu z 
gałęzi po wykonanym zabiegu. 

 
3. Prace przy wycince drzew zostaną wykonane w następujący sposób: 

1.1  wykonanie prac związanych ze ścinką drzew trudnych, 
1.2  wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, 
3.3  uprzątnięcie terenu z gałęzi po wykonaniu zabiegu  

4.      Drzewa przewidziane do wycięcia zostały oznaczone na gruncie zieloną farbą.   
5.      Przedstawicielem Zamawiającego jest właściwy terytorialnie leśniczy Obwodu Ochronnego 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 
6.      Do obowiązków przedstawiciela Zamawiającego należy: 

6.1 Wskazanie drzewa przeznaczonego do wycięcia. 
6.2 Wskazanie miejsca ułożenia wyciętego drzewa. 
6.3 Odbiór ilościowy i jakościowy wykonanych prac. 

 
§ 2 

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

do:  
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1.1. zabezpieczenia i oznakowania terenu, 
1.2. zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią 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. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania w okresie wykonywania przedmiotu 
zamówienia własnego ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 
przedmiotem zamówienia przy czym kwota (suma) ubezpieczenia dla jednego i wszystkich 
wypadków ubezpieczeniowych nie może być niższa niż 100 000,00 (sto tysięcy) zł. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków: 

1.1 Zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy 
1.2 Zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ, 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP i P.POŻ. 
 

 
§ 5 

 
Wykonawca osobiście ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w mieniu 
Zamawiającego, jak również ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę jaką wyrządził swoim 
działaniem lub przez zatrudnionych pracowników i podwykonawców osobom trzecim i osobiście 
przed nimi za nie odpowiada. 
 

§ 6 
 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie do 28 lutego 2018 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 protokoły odbioru prac wykonanych przez 
właściwego terytorialnie leśniczego ŚPN wynikające z (Oferty Cenowej). 
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Lp. Opis czynności  Gatunek Obwód 
ochronny/ 
oddział 

Jedn. 
rozlicz. 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto  
(zł) 

Wartość całkowita 
netto  

(zł) 

1. Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  
zagrożenie dla osób i mienia, z 
przemieszczonym środkiem ciężkości  w 
kierunku drogi wojewódzkiej nr 751 o dwóch 
pędach głównych od wys. 5m (jedna odnoga 
ciąży w kierunku budynku mieszkalnego ŚPN 
w miejscowości Bodzentyn, ul. Suchedniowska 
4a), z martwicą na pniu od strony południowej  
i widoczną zgnilizną, znajdującego się w 
sąsiedztwie przyłącza lini energetycznej i lini 
n/n oraz ogrodzenia ze sztachet, z 
wyrobieniem sortymentów, uprzątnięciem 
terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu 

jesion Podgórze 
/ 8A o 

szt. 1 ………. ………. 

2 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  
zagrożenie dla osób i mienia,  z 
przemieszczonym środkiem ciężkości  w 
kierunku budynku osady ŚPN w miejscowości 
Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4b (8 m od 
narożnika budynku), o pniu wypróchniałym w 
części odziomkowej ( od strony południowej 
na wys.  5m dziupla z widoczną zgnilizną 
brunatną), znajdującego się w sąsiedztwie 
drogi wojewódzkiej nr 751, lini n/n oraz 
ogrodzenia ze sztachet, z wyrobieniem 
sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi 
po wykonanym zabiegu. 

lipa Podgórze 
/ 8A o 

szt. 1 ………. ………. 

3 Wycinka martwego drzewa trudnego 
stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia,  
znajdującego się w miejscowości Celiny w 
sąsiedztwie drogi powiatowej nr 
0599T,przyłącza lini energetycznej budynku 
mieszkalnego własności prywatnej oraz 
ogrodzenia ze sztachet, z wyrobieniem 
sortymentów i uprzątnięciem terenu z gałęzi 
po wykonanym zabiegu. 

sosna Dabrowa 
/ 21 a 

szt. 1 ………. ………. 

4 Wycinka zamierającego drzewa trudnego 
stwarzającego  zagrożenie dla osób i mienia,  
znajdującego się w miejscowości Nowa Słupia, 
ul. Świętokrzyska w sąsiedztwie budynku 
własności prywatnej ,,Karczmy Mnicha” oraz 
napowietrznej lini telefonicznej, wrastającego 
w dolnej części pnia w ogrodzenie z siatki 
metalowej, z przemieszczonym środkiem 
ciężkości w kierunku działki 1192/1,  z 
wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem 
terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu. 

topola Św. Krzyż 
/ 196 o 

szt. 1 ………. ………. 

5 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  
zagrożenie dla osób i mienia, nachylonego z 
przemieszczonym środkiem ciężkości w 
kierunku działki prywatnej  nr 961/1,  

brzoza Św. Krzyż 
/ 196 o 

szt. 1 ………. ………. 
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§9 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy przedstawionego w §1 strony ustalają w 
wysokości : cena ryczałtowa netto w wysokości :…………............... zł, (słownie 
złotych:……………………………………………………………………………….………….…) powiększona o ……% VAT w 
wysokości tj. …………. zł.  
Wartość brutto w wysokości: ………..….zł., (słownie 
złotych:……………………………………………………………………………………………………………………….………….…)     

2. 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. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury nie później niż 7 dni od daty sporządzenia 
protokołu odbioru robót.   

4. 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. 

§10 

znajdującego się w miejscowości Nowa Słupia, 
ul. Świętokrzyska w sąsiedztwie 
napowietrznej lini telefonicznej, z 
wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem 
terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu. 

6 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  
zagrożenie dla osób i mienia,  znajdującego się 
w miejscowości Bieliny, ul. Podlesie, rosnącego 
w odległości 5m od budynku mieszkalnego 
ŚPN i w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza 
lini energetycznej budynku mieszkalnego, z 
wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem 
terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu. 

lipa Jastrzębi 
Dół 

/ 185 f 

szt. 1 ………. ………. 

7 Wycinka drzewa trudnego stwarzającego  
zagrożenie dla osób i mienia,  o dwóch pędach 
głównych  ciążących w kierunku obiektów 
budowlanych, pniu posiadającym rozszczep od 
wys. 2,5 m (dwójki) do podstawy pnia, 
znajdującego się w miejscowości klonów nr 63, 
rosnącego przy północno-zachodnim 
ogrodzeniu z siatki w odległości od 3 do 13 
metrów pomiędzy drewnianymi budynkami 
gospodarczymi (stodoła, obora), w 
bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia z siatki 
oraz pomnika (tablicy) ogrodzonego 
łańcuchem -miejsca pamięci narodowej, 
z wyrobieniem sortymentów i uprzątnięciem 
terenu z gałęzi po wykonanym zabiegu 

lipa Klonów 
/ 229 k 

szt. 1 ………. ………. 

Łączna wartość usługi (suma wartości całkowitej netto) w zł ………. 
 

Stawka podatku VAT w % ………. 

Wartość podatku VAT w zł  
………. 

Wartość oferowana brutto w zł  
………. 
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1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

 
2.1. za każdy dzień zwłoki wykonaniu przedmiotu umowy wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 
2.2. 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. 
2.3. 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 
 
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. 
 

§ 17 
 

Umowa zawiera siedem stron ponumerowanych i parafowanych. 
 

 
 
 

§ 18 
 

Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 



 7 

  
Zamawiający:                                 Wykonawca: 

 

 

 

Pieczęć firmowa 

 

 

 

Kierownik Jednostki 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Sprawdzający .................................... 

 
 
 
Za uwzględnienie skutków niniejszej umowy w planie finansowym Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego oraz realizację i terminowe rozliczenie odpowiada: 
 
 
 
……………………………………………..data ……………………...podpis 


