
                   Załącznik nr 8 do SWZ 

 

UMOWA nr 271.1………...2022 
 

 
 

zawarta w dniu …….. r. w Stuposianach pomiędzy Skarbem Państwa PGL LP 
Nadleśnictwem Stuposiany, Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska,  
NIP: 689-000-12-77 reprezentowanym przez: Nadleśniczego Ewę Tkacz, Główną 
Księgową Anetę Stańko, zwanymi dalej w treści umowy Zamawiającym 
 

a: ………………………….., NIP: ……………….. , REGON: …………………………, KRS/CEIDG 
………………., reprezentowane przez ………………………..  

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą. 
 
Łącznie Zamawiający i Wykonawca zwani w treści  są także jako Strony. 
 

Na podstawie rozstrzygnięcia wyników postępowania przeprowadzonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm – dalej: „ustawa” lub „Pzp”) oraz aktów 
wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy, została zawarta umowa następującej 
treści (zwana dalej „Umową): 
 

§1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. 
„Zimowe utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Stuposiany  
w sezonie zimowym 2022 -2023 r.” 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 
 

Zadanie nr 1 – odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie 
nawierzchni przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – 
droga nr 2307R Stuposiany – Tarnawa.  
Długość drogi to 15,2 km .  
Szacunkowa całkowita wielkość: 900,00 km drogi do odśnieżenia 
w ciągu terminu realizacji zamówienia 

Zadanie nr 2 - odśnieżanie przy użyciu pługów lekkich i średnich, uszorstnianie 
nawierzchni przy użyciu piaskarek lub urządzeń rozsypujących – 
pozostałe drogi leśne – stokówki.  
Łączna długość to 64,9 km pozostałych dróg leśnych.  
Szacunkowa całkowita wielkość: 850,00 km dróg do odśnieżenia 
w ciągu terminu realizacji zamówienia 

 



 
1) Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu sprzętu i materiałów 

własnych. Zamawiający nie będzie udostępniał ani przekazywał Wykonawcy 
swojego sprzętu w celu realizacji przedmiotu zamówienia; 

2) Warunki realizacji: 

a) odśnieżanie dróg leśnych; 

b) dla Zadania 2 dodatkowo: odśnieżanie istniejących mijanek, zjazdów oraz 
przyległych do drogi użytkowanych składów drewna; 

c) zapobieganie powstawania oraz usuwanie śliskości na drogach leśnych 
poprzez posypywanie mieszanką materiałów zwiększających szorstkość 
nawierzchni. 

d) drogi odśnieżać należy pasem utwardzonym + pobocza; 

e) Czas reakcji Wykonawcy na każdorazowe rozpoczęcie świadczenia usługi 
nie może być dłuższy niż 1 godz. tzn. od momentu zawiadomienia 
telefonicznego o potrzebie usługi, do jej rozpoczęcia.  

f) odśnieżanie należy wykonać przy pomocy zestawu pojazd mechaniczny  
z pługiem śniegowym (lub wirnikowym) z możliwością uszorstniania 
nawierzchni przy użyciu urządzeń rozsypujących; 

g) w przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi akcji zimowego 
utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania 
akcji nie przysługuje wynagrodzenie; 

h) Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu utrzymania sprzętu  
i operatorów w gotowości. 

i) Prace objęte zamówieniem zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. 

j) Standard odśnieżonej drogi to: 
 dla Zadania nr 1: od 2 do 4 cm pokrywy śnieżnej na drodze  

(nie należy odśnieżać do samej nawierzchni asfaltu), szer. 5,5 m. 
Odśnieżoną drogę należy posypywać na zakrętach i podjazdach. 

 dla Zadania nr 2: Standard odśnieżonej drogi to od 4 do 6 cm 
pokrywy śnieżnej na drodze (nie odśnieżać do samej nawierzchni 
drogi), szer. 4 m. Odśnieżoną drogę należy posypać na zakrętach  
i podjazdach. 

 
3) określone ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi 

i nie zobowiązują Zamawiającego do realizacji zamówienia w pełnych 
wykazanych ilościach. Zamawiający zastrzega możliwość redukcji 
przedmiotu zamówienia. Wykonanie usługi w mniejszych ilościach nie 
może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego. W przypadku braku opadów śniegu i braku występowania 
śliskości na drogach akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. 
Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje 
wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu 
utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości.  

 



3. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się na etapie przygotowania oferty z 
niezbędną dokumentacją przetargową i wykorzystał wszelkie środki mające na 
celu prawidłowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają 
Wykonawcę, a w szczególności: dojazd na miejsce wykonania zadania, koszty 
zakupu paliwa, koszty eksploatacji maszyn, wynagrodzenie pracowników, ilość 
przejazdów po drogach (tam i z powrotem), prace porządkowe po zakończeniu 
usługi oraz ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę inne opłaty 
niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie 
objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 
oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją prac oraz 
wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę. Za bezpieczeństwo 
publiczne ludzi i mienia związane z prowadzonymi usługami odpowiada 
Wykonawca; 

 
§ 2 

Obowiązki stron 
 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) Zapewnienie odbioru wykonanych usług w określonych terminach;  
b) Zapłata wynagrodzenia na warunkach ustalonych w umowie;  
c) Akceptowanie umów na podwykonawstwo na warunkach SWZ i umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania dróg leśnych, będących w jego 
zarządzie, którymi może poruszać się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu 
Umowy. Wyrządzone podczas transportu materiałów i maszyn szkody zostaną 
usunięte przez Wykonawcę na Jego koszt w terminie 14 dni roboczych (tj. od 
poniedziałku do piątku) od dnia zgłoszenia szkód. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
a) Wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

warunkami technicznymi i ze wskazówkami Zamawiającego,  
b) realizacja przedmiotu umowy sprawnym sprzętem, z aktualnymi 

badaniami technicznymi, z opłaconą polisą OC, przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia,  

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie 
przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

d) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji 
niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane 
niedopatrzeniem Wykonawcy. 

4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu.  



a) Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy określa wymagania zatrudnienia 
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, wchodzące w skład przedmiotu Umowy, które polegać będą na 
wykonywaniu czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700.). 

b) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby, wykonujące 
te czynności, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań („Obowiązek 
Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie osób przez 
podwykonawców. 

c) Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek 
Zatrudnienia, w stosunku do osób, mających wykonywać te czynności, 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu podpisany przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wykaz osób („Personel Wykonawcy”), 
wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem w przedmiotowym dokumencie 
następujących danych: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika 
– pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności  

d) W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy 
realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, 
przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych 
czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla 
tych osób wykaz osób, o którym mowa powyżej, pod rygorem 
niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

e) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których 
odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, wykaz osób, o którym mowa powyżej. 
Nieprzedłożenie wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako 
naruszenie Obowiązku Zatrudnienia, co będzie skutkowało zastosowaniem 
środków przewidzianych w niniejszej Umowie. Zamawiający jest 
uprawniony do żądania poświadczonych za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę 
osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków (jeżeli został sporządzony). Kopia umowy 
powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres 
obowiązków pracownika. Kopia umowy powinna być zanonimizowana w 
sposób, zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracownika, danych o wynagrodzeniu, nr i serii dokumentu 
tożsamości pracownika, imion rodziców pracownika, nazwiska rodowego 
pracownika, miejsc urodzenia pracownika. Imię i nazwisko pracownika nie 



podlega anonimizacji. Właściwa anonimizacja oznacza, że zanonimizowane 
dane nie są widoczne (czytelne) również pod światło. 

f) Obowiązek Zatrudnienia nie dotyczy podwykonawców, prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą, który przedkłada jedynie wydruk 
informacji z CEiDG oraz umowę o podwykonawstwo.  

g) Obowiązek Zatrudnienia dotyczy także podwykonawców, w stosunku do 
których odnosi się obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Taki 
podwykonawca składa wydruk informacji z CEiDG lub KRS oraz umowę 
o podwykonawstwo oraz dokumenty wymienione w ust. 3.5. dotyczące 
pracowników zatrudnianych przez tego podwykonawcę.  

h) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 3 

Sposób realizacji zamówienia 
 

1.  Szczegółowy rozmiar, lokalizacja, termin wykonania prac wynikające z przyjętej 
oferty na ich wykonanie, zostaną określone na bieżąco w zależności od panujących 
warunków atmosferycznych. Osobami wydającymi dyspozycje są:  

- Zastępca Nadleśniczego, tel. …………. adres mailowy: ………….. 
- Sekretarz Nadleśnictwa    tel. …………. adres mailowy: ………….. 
- St. Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu tel. …………. adres mailowy: 
…………...  

2. Czas reakcji Wykonawcy na każdorazowe rozpoczęcie świadczenia usługi nie 
może być dłuższy niż 1 godz. tzn. od momentu zawiadomienia telefonicznego o 
potrzebie usługi, do jej rozpoczęcia.  

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów 
oraz własnego sprzętu. 

4. Zlecenia prac Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać telefonicznie na 
numer ______________________. 

5. Wykonawca niezwłocznie po przekazaniu mu Zlecenia obowiązany jest 
informować Zamawiającego o wszelkich znanych mu przeszkodach 
uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Zlecenia.   

6. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia.  

7. Dopuszcza się modyfikację Zlecenia po jego przekazaniu, w związku z potrzebami 
Zamawiającego lub jeżeli wystąpią szczególne okoliczności, za które mogą być 
uznane w szczególności zmieniające się warunki atmosferyczne.  

8. Zamawiający jest uprawniony do zmiany lokalizacji realizacji przedmiotu Zlecenia, 
wstrzymania realizacji lub odwołania realizacji Zlecenia w przypadku zaistnienia 
niesprzyjających warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych.  

9. Jeżeli Wykonawca:  



1) pozostaje w zwłoce z przyjęciem Zlecenia o więcej niż 1 godzinę w stosunku 
do terminu, o którym mowa w ust. 2,   

2) nie rozpoczyna prac lub opóźnia się z ich realizacją o więcej niż 3 godziny,  

- to wówczas Zamawiający, w każdym z tych przypadków, może zastępczo 
powierzyć wykonanie prac stanowiących przedmiot Zlecenia na koszt 
Wykonawcy osobie trzeciej („Wykonanie Zastępcze”), bez konieczności 
uzyskania upoważnienia sądowego w tym zakresie   

10.  Terminy wykonania poszczególnych prac określone w ww. protokole nie mogą 
wykraczać poza daty określone w §4. 

11. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy  
i do kontaktów z Zamawiającym, jest: ………, e-mail …………, tel. kontaktowy …………. 

 
§ 4 

Termin wykonania umowy 
 

1. Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany od dnia 01.12.2022 r, nie 
wcześniej niż od dnia zawarcia umowy  do dnia 30.04.2023 r. 

 

§ 5 
Wynagrodzenie wykonawcy 

 
1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

wartość netto: ………………… zł 
 słownie wartość netto zł: ……………………………… cenę  
brutto: ………………………. zł  
słownie cena brutto zł: …………………………………………………….  
podatek VAT /stawka ………%/:  ……………………….. zł  
słownie podatek VAT zł: ……………………………………………………………….   

2. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o stawki skalkulowane w  
formularzu ofertowym  Wykonawcy. Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu umowy wynikać będzie z wartości faktycznie zleconych i wykonanych 
usług.  

3. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zadania, niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: dojazd na miejsce 
wykonania zadania, koszty zakupu paliwa, koszty eksploatacji maszyn, 
wynagrodzenie pracowników, ilość przejazdów po drogach (tam i z powrotem), 
prace porządkowe po zakończeniu usługi oraz ewentualne upusty i rabaty 
zastosowane przez wykonawcę, inne opłaty niewymienione, a które mogą 
wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do wartości 
netto w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie 
obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i 
usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do 
dotychczasowych cen netto. 



5. Rozliczanie za wykonane usługi będzie odbywało się w okresach miesięcznych. 

6.  Wyliczenie ich wartości będzie wyglądało następująco:  

 na koniec każdego miesiąca wykonawca wystawi fakturę za usługi.  

 płatności wynikające z przedstawionych faktur zostaną uregulowane 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze,  
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury,  

 rozliczenie między stronami odbywać się będzie wyłącznie w walucie 
polskiej. 

 podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru usług, 
podpisany bez uwag przez Sekretarza Nadleśnictwa Stuposiany lub 
właściwych terytorialnie Leśniczych.  

 Wykonanie usługi z wadami nie uznaje się, za jej wykonanie. W 
przypadku stwierdzenia w trakcie miesięcznego okresu rozliczeniowego 
wad/usterek w wykonaniu usługi objętej przedmiotem umowy, 
Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę dopiero po usunięciu 
stwierdzonych wad.  

7. Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zakresu zadań do wykonania, a 
zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe 
wymienione w ofercie z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac. 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt.7 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy.  

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy 
Kodeks cywilny przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 
wypadkach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy; 

b) jeżeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 
ustawy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający odstępuje od Umowy 
w części, której zmiana dotyczy; 

c) jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na 
podstawie art. 108 ustawy; 

d) zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, 
e) w ciągu 1 dnia od wyznaczonego terminu Wykonawca nie rozpocznie 

realizacji umowy 

f) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnienia na piśmie 
nie realizuje jej przez okres 1 dnia.   

g) Wykonawca, pomimo uprzednich dwukrotnie wystosowanych do 



Niego zastrzeżeń przez Zamawiającego, nie wykonuje robót zgodnie z 
umową 

h) Wykonawca realizuje zlecone prace: niezgodnie z przedmiotem 
Umowy, z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
z narażeniem osób trzecich lub mienia na szkodę, lub gdy Wykonawca 
w związku z realizacją umowy wyrządził osobie trzeciej szkodę, 

i) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy za pomocą 
podwykonawców, na zawarcie, z którymi Zamawiający nie wyraził 
zgody zgodnie postanowieniami niniejszej umowy; 

j) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu kontynuacji 
ubezpieczenia OC, w dniu następnym po wygaśnięciu poprzedniego 
ubezpieczenia, 

k) po podpisaniu umowy okaże się, że wobec Wykonawcy zachodzą 
postawy wykluczenia z postępowania określone w przepisie art. 7 ust. 
1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
2022 r., poz. 835). 

l) W przypadku jednorazowego potwierdzenia, ze Wykonawca realizuje 
umowę niesprawnym sprzętem, lub sprzętem bez aktualnych badań 
technicznych czy przy braku polisy OC.  

m) Wykonawca, wbrew deklaracji w ofercie, zaprzestał samodzielnej 
realizacji umowy. 

n) W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów potwierdzających zatrudnienie personelu Wykonawcy 
na podstawie umowy o prace, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur lub rachunków, mimo 
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu 
zapłaty, określonego w niniejszej Umowie, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych 
prac lub podpisania protokołu odbioru, 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być 
przekazane drugiej Stronie na co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

 

§ 7 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących 
Usług/czynności/prac stanowiących część Przedmiotu Umowy: ……….. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza 
obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych 
postanowieniami Umowy, w tym dotyczących personelu Wykonawcy. 



W szczególności Podwykonawca zobowiązany jest to zatrudnienia Pracowników 
świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę. 

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy, 
za wyjątkiem części wskazanej w ust. 1, nowemu Podwykonawcy, do zmiany albo do 
rezygnacji z Podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 
nowemu Podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy konieczna jest 
uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 118 
ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na 
zdolnościach tego podwykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. W pozostałych przypadkach zmiana Podwykonawcy 
następuję za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym, 
co najmniej na 5 dni przed dokonaniem zmiany Podwykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców 
warunków Umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i Informacji 
Poufnych) oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.  

5. Jeżeli Wykonawca otrzymał punkty w ramach kryterium oceny ofert „Samodzielna 
realizacja kluczowej części zamówienia” to wówczas nie może zaangażować 
podwykonawców do realizacji czynności polegającej bezpośrednio na odśnieżaniu i 
zimowym utrzymaniu dróg Nadleśnictwa Stuposiany, o których mowa w Rozdziale 3 
ust. 2 pkt 1 SWZ oraz o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy (Obowiązek 
Samodzielnej Realizacji). Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza 
możliwości polegania na zasobach udostępnionych przez podmioty trzecie na rzecz 
Wykonawcy.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca wbrew 
zobowiązaniu zawartemu w ofercie wykonuje kluczową część zamówienia z 
udziałem podwykonawców, to wówczas Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kar 
umownych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy. 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach: 

1) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z 
przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający - w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku wystąpienia 
niżej wymienionych okoliczności faktycznych: 
1) w przypadku opóźnienia świadczenia usługi Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do naliczania i dochodzenia zapłaty kar umownych w wysokości dla 
zadania 

 Zadanie nr 1:    10xstawka za 1 km za każdą pełną godzinę 
opóźnienia. 

 Zadanie nr 2:    10xstawka za 1 km  za każdą pełną godzinę opóźnienia 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 



odpowiedzialność - w wysokości 5 % umownego wynagrodzenia 
brutto, 

b) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie personelu Wykonawcy na podstawie 
umowy o prace,, w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

c) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji 
- w wysokości 1.000 zł; 

d) za każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej 
Realizacji - w wysokości 1.000 zł; 

2) Kary umowne nalicza się od ceny ofertowej brutto podanej w § 5 ust. 1 
Umowy. 

3) Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty 
doręczenia stosownego wezwania na piśmie.  

4) Kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 2 mogą być naliczane w 
ogólnych terminach przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

5) Zamawiający zastrzega na swoją rzecz uprawnienie do naliczenia kar 
umownych łącznie ze wszystkich tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 2 
powyżej. Maksymalna wysokość kar umownych. naliczonych przez 
Zamawiającego ze wszystkich tytułów określonych w ust. 2 pkt 2), nie może 
przekroczyć 25% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy.  

6) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7) Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty 
księgowej, noty obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego 
wymagania do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu przepisów o 
rachunkowości i nadanie takiego dokumentu przesyłką polecona na adres 
drugiej Strony. 

8) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego, do wysokości szkody rzeczywistej i 
utraconych korzyści. Odszkodowanie na zasadach ogólnych będzie 
przysługiwało Stronom również w tych sytuacjach, które nie zostały 
wskazane w ust. 2 jako faktyczne podstawy naliczania kar umownych.  

9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza tych wynikających 
z obowiązującego stanu epidemii lub z działań władz państwowych, 
związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, każda ze Stron może 
odstąpić od naliczania kar umownych przewidzianych w Umowie. 

10) Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia prac  lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

 

 

 



§9. ZMIANY UMOWY 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 
1. W przypadku zaistnienia przesłanek z art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa a zakresie mającym wpływ na 
realizacje przedmiotu umowy 

3. Potrzeby wprowadzenia zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy wynikającej 
z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy w 
dotychczasowy sposób. 

4. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku 
wymienionych poniżej okoliczności: 

1) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy 

2) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności klęskami 
żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa COVID-19, lub  
faktycznym brakiem śniegu lub braku występowania śliskości w okresie 
realizacji przedmiotu Umowy; 

3) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub 
terenowymi, w szczególności odnalezieniem niewypałów i niewybuchów, 

4) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak 
w szczególności wstrzymaniem prac z zakresu gospodarki leśnej przez 
Zamawiającego,  

5) jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie 
Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi 
lub warunkami organizacyjnymi, ograniczeniem lub zwiększeniem ilości prac 
z zakresu gospodarki leśnej; 

6) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz 
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy 
oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki 
mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń realizacji 
przedmiotu Umowy. 

5. Pozostałe zmiany:  

1) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować 
zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w 
kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,  

2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 



świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami.  

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody.  

7. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiany danych, związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego)  

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 
miedzy Stronami. 

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy porozumiewać się 
będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną chyba, że Umowa stanowi inaczej. 
Za datę otrzymania dokumentów Strony uznają dzień ich przekazania za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, 
statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego i likwidacyjnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony 
rozstrzygać będą w pierwszej kolejności polubownie, co nie oznacza zapisu na sąd 
polubowny. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Integralną częścią Umowy są: Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta 
Wykonawcy. 

5. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w 
ust. 4 w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo 
mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumentach wymienionych 
powyżej. 

6. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 
wpływu na jej interpretacje. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


