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OP.282.6.2023.GCZ                  Załącznik nr 2 – projekt umowy 
OP.643.1.2023.GCZ 
 

 
UMOWA nr OP/     /2023 

 
Zawarta w dniu          marca 2023 roku w Bodzentynie pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym 
z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, 26 – 010 Bodzentyn (NIP 657-290-58-57) zwanym 
dalej w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora Świętokrzyskiego Parku 
Narodowym – dr inż. Jana Reklewskiego, a  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą), reprezentowanym przez ………………………………………………… 
o następującej treści. 
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na likwidacji tzw. 
dzikich wysypisk śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2023 r. do 
31.10.2023 r. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk 

śmieci z terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  okresie od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r. 

w ilości 200 roboczogodzin, według wytycznych określonych w niniejszej umowie, do której 

Wykonawca został wybrany w drodze postępowania. 

2. Intensywność prac jest zależna od warunków pogodowych bądź zlokalizowania tzw. „dzikiego 

wysypiska śmieci” na terenie ŚPN. Prace w poszczególnych Obwodach Ochronnych będą 

wykonywane według potrzeb na wniosek leśniczego terenowego danego Obwodu Ochronnego lub 

osoby zastępującej go w pracy.   

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia niezbędne do 

wykonywania usługi polegającej na sprzątaniu odpadów z terenu wyznaczonego przez 

Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał przedmiot umowy z uwzględnieniem wszystkich 

wymogów prawa, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa higieny pracy. 

5. Tabela przedstawiająca orientacyjny czas sprzątania w poszczególnych obwodach ochronnych: 

 

Lp. Obwód Ochronny j.m. Orientacyjny czas sprzątania (rbg) 

1 Święty Krzyż,  

rbg 

... 

2 Chełmowa Góra … 

3 Dębno … 

4 Dąbrowa … 

5 Podgórze … 

6 Jastrzębi Dół … 

7 Święta Katarzyna … 

8 Klonów … 

Razem  200 

 
 

§3 
1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy ze strony 

Zamawiającego sprawują pracownicy Służby Parku wykonujący obowiązki służbowe,  

w szczególności zaś leśniczy danego obwodu ochronnego lub osoba zastępująca go w pracy, na 

terenie którego będzie wykonywana usługa.  

2. Prace w poszczególnych Obwodach Ochronnych będą wykonywane według potrzeb na wniosek 

telefoniczny leśniczego terenowego danego Obwodu Ochronnego lub osoby zastępującej go w 

pracy, w terminie ustalonym z Wykonawcą.  Wykaz osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 
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§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich zebranych w danym dniu worków  

z odpadami na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego kontenerów na Świętym 
Krzyżu, Nowej Słupi oraz w Świętej Katarzynie, a przy Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie - do 
pojemników. Wykonawca ma obowiązek wsypywania zebranych śmieci luzem do kontenera.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości zebranych śmieci (ilość worków 
oraz ilość litrów śmieci) z danego miejsca w obwodzie ochronnym  i przekazywania informacji 
leśniczemu danego obwodu ochronnego, na terenie którego została wykonana praca. 

3. Usługa będąca przedmiotem umowy ma być wykonywana w taki sposób, aby nie utrudniała 
przejścia  osobom korzystającym z miejsc udostępnionych w parku oraz przejazdu dróg . 

4. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość worków do 
zbierania odpadów (śmieci), niezbędną do prawidłowego wykonywania usługi oraz dostarcza worki  
z odpadami do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania prac (chwytaki do śmieci, 
rękawiczki, kamizelki odblaskowe itp.). 

6. Osoby wykonujące przedmiot umowy zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP  
w ramach wykonywanych prac.  

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za kwalifikacje zawodowe dopuszczonych do wykonywania prac 
pracowników, ich ubezpieczenie, przeszkolenie w zakresie BHP, w tym za przeprowadzenie 
instruktażu szczegółowego na stanowisku pracy, przestrzeganie terminów i zakresów 
wymaganych badań lekarskich, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, 
dożywianie regeneracyjne, nadzór nad wykonywaną pracą oraz za przestrzeganie przez jego 
pracowników obowiązujących przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy. 

8. Zabrania się składowania lub pozostawiania śmieci zebranych w danym dniu w miejscach 
sprzątanych. 

 
§5 

1. W czasie obowiązywania umowy, na ostatni dzień każdego miesiąca Wykonawca wraz z leśniczym 

danego obwodu ochronnego sporządzają w dwóch egzemplarzach protokół częściowego odbioru 

prac  stwierdzający prawidłowość wykonania usługi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. Protokół musi być podpisany przez obie strony.  

2. Protokoły częściowego odbioru prac jak też protokół końcowy, sporządzony w dwóch 

egzemplarzach, winien stwierdzać: 

2.1. przeprowadzenie oględzin terenu objętego wykonaniem usługi; 

2.2. czy teren został należycie uprzątnięty; 

2.3. ewentualne problemy wynikłe w trakcie wykonywania usługi; 

2.4. podsumowanie łącznej ilości przepracowanych roboczogodzin; 

2.5. podsumowanie łącznej ilości zebranych odpadów (ilość worków oraz ilość litrów śmieci); 

2.6. inne istotne informacje.  

3. Leśniczy danego obwodu ochronnego, osoba zastępująca go w pracy lub inny pracownik ŚPN mają 
prawo wstrzymać prace wykonywane w przypadku: bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, nie 
stosowania się przez Wykonawcę do zapisów umowy, zakresu i warunków wykonywania pracy, 
stwierdzenia naruszenia przepisów obowiązującego prawa. 

 
§6 

1. Za wykonanie usługi polegającej na likwidacji tzw. dzikich wysypisk śmieci z terenu 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego w  okresie od 01.04.2023 r. do 31.10.2023 r. strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe za 1 roboczo-godzinę wykonania niniejszej umowy w wysokości netto 
…………………………….. (słownie ………………………………… 00/100 groszy). Do powyższej kwoty zostanie 
doliczony podatek VAT w wysokości …………………. zł (słownie: …………………..……) Stawka 
Vat………………. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wykonania niniejszej umowy  
w wysokości brutto …………………….….. zł (słownie: ……………………… 00/100 groszy).  

2. Wynagrodzenie za usługę realizowane będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT 
obejmującej realizację określonej części zamówienia w danym miesiącu, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia jej do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury stanowią 
odpowiednie protokoły częściowego odbioru prac, sporządzane przez właściwych terytorialnie 
leśniczych. Brak protokołu częściowego odbioru prac stanowi podstawę do wstrzymania płatności 
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za fakturę, a termin zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego rozpoczyna swój bieg od daty 
jego doręczenia do siedziby Zamawiającego.   

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie wypłacane odpowiednio  
za przepracowane roboczogodziny wykazane w protokole częściowym odbioru prac.  

§7 
1. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia warunków umowy, niewłaściwego wykonania 
usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

2. W powyższym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 
1000,00 zł,  co nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych.  

3. Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie, wygaśnięcie umowy, nie ma wpływu na uprawnienie 
Zamawiającego do dochodzenia należnej kary umownej. 

 
§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi terminowo, bez wad, przy zachowaniu 
szczególnej staranności. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu usługi lub nie wykonania usługi, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia 
należytego wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy.  

 
 §9 

1. Nadzór merytoryczną nad realizacją całości niniejszej umowy ze strony Zamawiającego sprawują:  
Gabriel Czechowski – tel. 787 094 401. 

Leszek Sepioło – tel. 690 098 003,  

2. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ………………………………. Tel. ……. ……. …….. 
§10 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi osobie trzeciej wyłącznie za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z tytułu wykonania 
niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny. 
3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
4. Umowa zawiera 3 strony ponumerowane i parafowane. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 
Załączniki: 
1. Wykaz pracowników ŚPN 
2. Protokół częściowego odbioru prac 
3. Oświadczenie wykonawcy w sprawie art. 13 lub art. 14 RODO. 
4. Oświadczenie wykonawcy o niewykluczeniu z postępowania. 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

       Pieczęć firmy 


