
                                            Projekt 

 

 UMOWA Nr MRO………….. 

 

Zawarta w dniu ………….. 2022 r. we Włoszczowie pomiędzy 

Gminą Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 

29100923) reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy Włoszczowa – Grzegorza Dziubka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włoszczowa – Dariusza Górskiego  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a ………………………………………………………………………………………………… 

- zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści:   

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zabiegów hodowlanych na działkach 

leśnych ozn. nr ewid. 3218, 3219/2, 3220, 3221/2, w miejscowości Włoszczowa stanowiących 

własność Gminy Włoszczowa. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wycinki drzew, ich 

zerwania i przygotowania drewna do odbioru z podziałem na poszczególny asortyment oraz 

do wykonania odnowienia sztucznego części drzewostanu. 

3. Szczegółowy opis robót zawiera przedmiot zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym. 

4. Prace będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 

 

Terminy 

§ 2 

Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy: 

1) rozpoczęcie prac –  ……………. 

2) zakończenie prac –  23.12.2022r. 

§ 3 

W procesie wykonywania przedmiotu umowy: 

1) przedstawicielem Zamawiającego jest: Tomasz Strączyński 

     2) przedstawicielem Wykonawcy jest: ……………………… 

 

 Obowiązki Wykonawcy 

§ 4 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie prac będących przedmiotem umowy zgodnie z technologią dla prac leśnych,  

z należytą starannością; 

2) wykonywanie prac urządzeniami zapewniającymi prawidłowe i zgodne z wymogami BHP 

wykonanie przedmiotu umowy; 

3) wykonywanie prac przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie, a także stosowne uprawnienia do wykonywania 

poszczególnych usług będących przedmiotem umowy. 

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) –  

w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; 



b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 161,poz. 1141 z późn. zm.), 

c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm., 

sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, poz. 573) 

5) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie mienia 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami; 

6) terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami,  

w tym także ruchem pojazdów; 

9) dbanie o porządek na terenie wykonywania prac; 

10) uporządkowanie terenu prac z wszelkich odpadów, np. opakowań po olejach, smarach  

i innych środkach chemicznych, butelek szklanych, puszek, etc.; 

11) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

12) zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i 

wyróbkę drewna pilarką, przebywało co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość 

kontaktowania się;  

13) zabezpieczenie by na miejscu wykonywania prac nie zostały dopuszczone do 

przebywania osoby trzecie, ani nieposiadające wymaganych uprawnień; 

14) zabezpieczenie terenu wykonywanych prac, by nie dopuścić do uszkodzeń drzew 

stojących powyżej 10% ilości drzew na powierzchni objętej usługą, a w przypadku 

przekroczenia tej ilości Zamawiający może naliczyć karę umowną; 

15) zapewnienie pracownikom wykonującym pracę kasków ochronnych oraz kamizelek 

odblaskowych albo ubrań ze wstawkami w kolorze pomarańczowym lub innym jaskrawym 

kolorze. 

16) Koszty ubezpieczenia terenu wykonywanych usług i ubezpieczenia usług z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia mienia związanego  

z realizacją przedmiotu umowy w celu zapewnienia odszkodowania odpowiadającego 

szkodzie wyrządzonej w ubezpieczonych przedmiotach oraz ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej. 

17) Ewentualna naprawa szlaków zrywkowych oraz dróg dojazdowych do miejsca 

pozyskania i zrywki, jeżeli okaże się że zniszczenia zostały dokonane przez Wykonawcę. 

 

Wynagrodzenie 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości iloczynu ilości pozyskanego drewna i kwoty w wysokości …………… zł brutto 

(słownie złotych:……………………..) za 1m3 pozyskanego i zerwanego surowca drzewnego 

oraz …………………… (słownie złotych……………..) za wykonanie odnowienia sztucznego 

obejmującego powierzchnię 1,2278 ha. 

2. Ilość i gatunek pozyskanego drewna zostanie określona protokołem odbioru sporządzonym 

przez strony umowy oraz w świadectwie legalności pozyskania drewna wystawionym przez 



pracownika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego 

we Włoszczowie.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 zostanie przekazane na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą do 

wystawienia faktury jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany i zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 6 

1. Rozliczenie i odbiór robót nastąpi po zakończeniu realizacji całości zadania na podstawie      

2. protokołu odbioru wykonanych prac w terminie 7 dni od dnia  zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu 

odbiór wykonanych prac w formie pisemnej lub ustnej. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy. 

4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie  

przedmiotu umowy  bez wad.  Za wady uznaje się nieprawidłowości, które 

uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wodnych, o których mowa  

w przedmiocie niniejszej umowy zgodnie z ich przeznaczeniem, a których  usunięcie nie 

jest możliwe w terminie  do  7 dni.  

5. Odbiór ilościowo-jakościowy wykonanych prac dokonywany będzie po uzyskaniu przez 

Zamawiającą ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie świadectwa legalizacji 

pozyskanego drewna, na druku protokołu odbioru robót przez przedstawicieli 

Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac istotnych nieprawidłowości w wykonaniu 

przedmiotu 

umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie do czasu ich 

usunięcia. 

7. Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego na usunięcie 

nieprawidłowości terminu, powierzyć poprawienie prac innej firmie na koszt 

Wykonawcy. 

 

Kary umowne 

§ 7 

1. Kary umowne płacone przez Wykonawcę Zamawiającemu: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, od wyznaczonego terminu zakończenia 

prac w wysokości 0,5% wartości umowy  za każdy dzień opóźnienia,  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 2.000,00 

zł brutto. 

   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wartość kar umownych, do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

   3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia wysokości naliczonych kar 

umownych. 

Odstąpienie od umowy 

§ 8 

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca przerwał realizację prac i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez 

okres kolejnych siedmiu dni roboczych; 

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac i nie podjął ich pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego. 



 

 

Zakaz cesji 

§ 9 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować należności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, 

Ubezpieczenia 

§ 10 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, przed zawarciem 

Umowy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności 

objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

100.000,00 zł.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu 

Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację 

ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej 

wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał 

Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle 

swojego wyboru może:  

1) odstąpić od Umowy;  

albo 

2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na 

ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby potrącenie to nie 

było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednakowo brzmiących egzemplarzach,  

z których  trzy otrzyma Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

         

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                    W Y K O N A W C A 

 

 

 

 ……………………………………                              …………………………………….. 

 

 

 

…………………………………….. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


