
Załącznik nr 5 do SWZ. 

UMOWA nr ………………………
WZÓR

 W dniu ___________ r. w Suchej Rzeczce pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 
Płaska w Żylinach
(„Zamawiający”) 
Sucha Rzeczka 60
16-326 Płaska
NIP 846 000 39 78, REGON 790011262 
reprezentowanym przez: 
Romana Rogozińskiego– Nadleśniczego, 
a 
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej) 
_______________________________________ z siedzibą w 
____________________________________ („Wykonawca”) 
ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod 
numerem ______________________ NIP ______________________________________, 
REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego 
__________________________________. 
reprezentowaną przez: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________, 
lub 
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________ z siedzibą w 
______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________ 
działającym osobiście 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
lub 
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej) 
wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie 
(łącznie „Wykonawcy”): 

1) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą 

pod firmą _________________________________________________z siedzibą w 

______________________________, ul __________________ wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 



identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 

__________________________ 

2) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą _________________________________________________z siedzibą w 
______________________________, ul __________________ wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 
__________________________ 

3) p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą 
pod firmą _________________________________________________z siedzibą w 
______________________________, ul __________________ wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP _________________________________; REGON 
__________________________ 

reprezentowanymi przez _______________________________________________, 
działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r. 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), 
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Zakładanie i pielęgnacja sadów na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w ramach 
projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” – III postępowanie – znak: 

SA.270.2.13.2022

przeprowadzonym trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. - „PZP”) została 
zawarta umowa („Umowa”) w ramach kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy 
Państwowe. 
Numer projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18-03, następującej treści:

Zawarta w dniu .................... w Suchej Rzeczce między: Skarbem Państwa Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Płaska w Żylinach z siedzibą w 

Suchej Rzeczce 60, 16-326 Płaska, NIP 846-000-39-78, Regon 790011262 zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez Nadleśniczego Romana Rogozińskiego, 

a 

.............................................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

............................................., ul. .........................., ...-...... ........................, NIP 

....................................., REGON: ................................, telefon: .................................. zwanym 

dalej „Wykonawcą. 



o następującej treści: 

§1
Zakres przedmiotu umowy

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11.09.2019r., (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) z dnia ..................... 

oraz złożonej oferty Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę 

polegające na: 

a) pielęgnacji sadów owocowych – 0,5 ha

b) sadzeniu drzewek owocowych w ilości 500 szt na powierzchni 1 ha.

2. Pielęgnacja sadów owocowych będzie polegała na:

a) przycinaniu i formowaniu drzewek owocowych już istniejących na powierzchni 0,5 

ha

b) usunięciu przygłuszonych, wadliwych drzewek owocowych;

c) skrócenie gałęzi wraz z prześwietleniem koron drzewek starszych w celu wydania 

silnych przyrostów,

d) usunięcie drzewek nieowocowych (samosiewów brzozy, grabu, itp.); 

e) usunięcie gałęzi z drzew otaczających i zwisających nad sadem (według wskazań 

Zamawiającego)

f) usunięte pozostałości wynoszone będą do 50 m od powierzchni, w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.

3. Zakup sadzonek drzewek owocowych w ilości 500 sztuk
4. Odmiany drzewek wraz z ilością które należy wysadzić: 

a) Jabłoń - 300 Sztuk (preferowane stare odmiany takie jak Kosztela – 100 sztuk, 

Szara Reneta 100 sztuk, Antonówka 100 Sztuk)

b) Grusza Płonka - 100 sztuk
c) Śliwa Lubaszka - 100 sztuk.

5. Posadzenie nowych drzewek owocowych na obszarze 1 ha oraz ogrodzenie powierzchni 

sadów.

6. Nowe drzewka posadzone będą w otwór (jamkę), którą wykonawca zobowiązuje się 

wykonać za pomocą własnego sprzętu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do posadzenia drzewek co 5 m (+/- 0,2m) w rzędach 

oddalonych od siebie o 4 m (+/- 0,2m).



8. Ogrodzenie powierzchni sadów siatką leśną dostarczoną przez Zamawiającego. Słupy 

drewniane wkopane powinny być co 5 m (+/- 0,2 m) na głębokość ok 0,5 m (+/- 0,1 m). 

9. Słupy drewniane powinny być zabezpieczone poprzez opalenie jednego z końców na 

długości 60 cm. Zabezpieczenie nie jest konieczne gdy do grodzenia przeznacza się 

materiał ze spały żywiczarskiej. Słupy powinny być zabezpieczone przed wychylaniem 

poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu 

gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka.

10. Siatka leśna oraz słupy grodzeniowe zostaną dostarczone przez Zamawiającego i 

protokolarnie przekazane Wykonawcy.

11. Koszt zakupu drzewek ponosi Wykonawca.

12. Lokalizacja sadów przeznaczonych do pielęgnacji:

Lp. Leśnictwo Oddział Adres leśny Działka Pow. Sadu [ha]
1 Mały Borek 157-f 01-21-2-02-157-f-00 157/4 0,5 ha

Razem: 0,5 ha

13. Lokalizacja nowych sadów:

Lp. Leśnictwo Oddział Adres leśny Działka Pow. Sadu [ha]
1 Sówki 377-f 01-21-3-08-377-f-00 377 0,35 ha

2 Jazy 230-f 01-21-2-04-230-f-00 230 0,35 ha

3 Ostryńskie 35-c 01-21-1-12-35-c-00 35 0,30 ha

Razem: 1 ha

14. Należyta realizacja poszczególnych zadań zostanie każdorazowo potwierdzona 

protokołem odbioru dostawy i usług podpisanym przez obydwie strony.

15. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z terminami określonymi 

w umowie w sprawie zamówienia publicznego. 

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich uszkodzeń dróg 

dojazdowych do powierzchni i jest zobowiązany do ich naprawy, pod rygorem kary 

umownej.

17. Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z dróg, linii 

podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po 

działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, użytych elementów maszyn, itp.). 



18. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację 

gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt 

zmniejszających, korekt zwiększających, jak również wstrzymania dokonania czynności 

wskazanych w tabeli opisującej przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie 

oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, 

a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je 

rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac 

w innej lokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć 

będą prac wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu 

zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 

podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części 

zamówienia (zakres rzeczowy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i 

podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na 

Ofercie. W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie 

mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 

19. Za termin wykonania uznaje się odebrany przedmiot umowy bez zastrzeżeń potwierdzony 

stosownym Protokołem Odbioru Prac. 

20. Odbiór prac będzie dokonany w imieniu Zamawiającego przez koordynatora projektu oraz 

Zastępcę Nadleśniczego

21. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia i wystawienia faktury stanowi załączony oryginał 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Prac, potwierdzony przez Strony. Płatności będą 

dokonywane po wykonaniu poszczególnych etapów zamówienia, potwierdzonych 

protokołem odbioru prac. 

§2
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od podpisania umowy.
2. Za termin wykonania uznaje się odebrany przedmiot umowy bez zastrzeżeń potwierdzony 

stosownym protokołem odbioru. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania prac, jeżeli Wykonawca 

w ciągu 5 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przedłużenia terminu 



wykonania umowy nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze 

szczegółowym uzasadnieniem. 

§3
Obowiązki Zamawiającego

1. W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

a) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu 

Umowy; 

b) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 

Przedmiotu Umowy; 

c) dokonywać terminowo odbiorów zrealizowanej usługi przez Wykonawcę; 

d) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na 

warunkach określonych w Umowie;

§4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w SWZ. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego 

lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W 

szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 

osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie 

urządzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na 

równowartość szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, chyba, że Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających 

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy 

poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego. 

4. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca 

narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie następuje do czasu ustania okoliczności 

stanowiących przyczynę wstrzymania. 



5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie za pomocą 

osób uprawnionych do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy. 

6. Za bezpieczeństwo zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

pracowników odpowiada wyłącznie Wykonawca.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania 

związane z realizacją umowy oraz za działania lub zaniechania osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji umowy w tym za szkody, które wynikną wskutek niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. W przypadku wystąpienia takiej 

szkody, Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawy w terminie do 5 (słownie: pięciu) 
dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W sytuacji nie dotrzymania tego terminu 

stosowne odszkodowanie zostanie potrącone z wynagrodzenia (kwoty na fakturze). 

Wartość szkody i wysokość odszkodowania zostanie określona przez Zamawiającego. W 

przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez 

niego poniesione, w tym ewentualne kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie 

z kosztami zastępstwa procesowego. 

8. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby 

zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za 

szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy 

użytych do realizacji Przedmiotu Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez 

Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest 

doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 

sytuacji, gdy w niniejszej Umowie (w tym w ogłoszeniu) wyraźnie wskazano odmiennie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

wypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela 

Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, które są zgodne z 

przepisami dotyczącymi prac objętych Umową obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 

Państwowe, zapisami Umowy lub uznaną wiedzą leśną i rolną.

§5
Umowy o podwykonawstwo



1. Strony dopuszczają możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania usług będących 

przedmiotem umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o 

wyrażenie zgody na powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi 

zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony 

przed wyrażeniem zgody żądać od Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów 

dotyczących: 

1) zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy 

zakresu rzeczowego, 

2) dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację planowanego do 

powierzenia zakresu rzeczowego, 

3) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca, 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie Postępowania. 

§6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę 

................................zł. netto plus wartość podatku VAT w wysokości ......................zł, kwota 

brutto (łącznie z podatkiem VAT) wynosi .....................zł. (słownie: 

.....................................................................................................) i zgodnie oświadczają, że 

ma ono charakter ryczałtowy. 



2. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia i wystawienia faktury stanowi załączony oryginał 

protokołu odbioru potwierdzony przez Strony. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane 

prace w terminie .......... dni od daty złożenia faktury. Przelewy będą dokonywane na rachunek: 

................................................................................................... 

4. Dopuszcza się zmianę ceny ryczałtowej jedynie w przypadku ustawowej zmiany podatku 

VAT na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy. Przez dostosowanie ceny ryczałtowej 

brutto rozumie się korektę o kwotę wynikającą z różnicy wysokości podatku VAT. 

5. Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe. Płatność będzie dokonywana zgodnie z §6 

pkt 2-4, po wykonaniu części usługi w zależności od potrzeb Zamawiającego, potwierdzone 

Protokołem Odbioru Prac. Wartość wykonanych prac zostanie obliczona poprzez iloczyn ilości 

wykonanej usługi, potwierdzonej Protokołem Odbioru Prac, oraz stawki jednostkowej zgodnej 

z Ofertą Wykonawcy. 

§7
Obowiązki stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a. przekazania terenu prac w ciągu trzech dni od daty podpisania umowy. 

b. odbioru przedmiotu umowy po jego prawidłowym wykonaniu, 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

b. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach 

odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 

c. dbania o należyty porządek na terenie wykonywanych prac, 

d. wyrównania ewentualnych szkód użytkownikom sąsiadujących posesji. 

e. wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych środków 

technicznych. 

3. Wykonawca może zlecić wykonanie pracy innemu podmiotowi pod warunkiem: 

a. udział podwykonawcy w zadaniu jest merytorycznie uzasadniony, 



b. przedstawienia do akceptacji w Nadleśnictwie listy zadań, które Wykonawca ma zamiar 

zlecić. 

c. podwykonawca posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje, w tym dotyczące BHP. 

Obowiązek sprawdzenia tego faktu ciąży na Wykonawcy. Zamawiający może 

przeprowadzać wyrywkowe kontrole posiadanych przez podmiot uprawnień i szkoleń 

d. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne. 

e) udział Podwykonawcy może wystąpić zgodnie z §5 niniejszej umowy

§8
Kary umowne

1.Kary te będą naliczane w następujący sposób: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §6 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w 

wykonywaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do 

dnia faktycznego odbioru, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy (182,5% rocznie); 

b. 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §6 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia w 

usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia 

faktycznego odbioru; 

c. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego określonego w §6 pkt 1,

d. za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w 

wysokości 2.000 zł; 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w §6 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia; 

2. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prac przekraczającego 21 dni – z winy Wykonawcy, 

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć 

wykonawcę karą jak w ust.1 punkt 1)c. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia za przedmiot 

umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust.4. 

4. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły 

dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



§9
Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. Zamawiający może 

ponadto odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca naruszy w 

sposób istotny postanowienia niniejszej Umowy. 

2. Do istotnych naruszeń Umowy, zalicza się w szczególności następujące przypadki:  

a) gdy Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy nie rozpoczął prac lub 

Wykonawca wstrzymuje prace na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnienia oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) gdy Wykonawca realizuje prace w sposób niezgodny z warunkami niniejszej umowy, 

specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, 

c) gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca realizuje ten 

przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający, w każdym 

czasie, może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając w tym celu 

odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpić, 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, 3 i ust. 4 powinno zostać złożone pod 

rygorem nieważności w formie pisemnej w postaci oświadczenia oraz winno wskazywać czy 

Strona (Zamawiający lub Wykonawca) odstępuje od Umowy w całości czy w części (a jeżeli 

tak to w jakiej), jak również powinno wskazywać podstawę odstąpienia i zawierać 

uzasadnienie. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, 

z chwilą otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przez Stronę. 

6. Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 1



7. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający dokona 

inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do 

odebrania prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia 

za faktycznie wykonane prace . Wartość wykonanych prac zostanie obliczona poprzez iloczyn 

ilości wykonanej usługi, potwierdzonej Protokołem Odbioru Prac, oraz stawki jednostkowej 

zgodnej z Ofertą Wykonawcy.

8. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie 

zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj 

trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec lub byłoby to nadmiernie 

utrudnione. Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą wymaga dochowania procedur 

informacyjnych. 

9. Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy nie ma wpływu na 

wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia 

umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione 

wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje 

Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze. 

§10
Zmiana umowy 

1. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga dla swej ważności, pod 

rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

2. 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: 

A. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 
A.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

A.1.1. Klęski żywiołowe zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1897 z późn. zm.).

A.1.2. Warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające właściwe 

prowadzenie usług 



A.1.3. Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 

wodnymi w szczególności: 

a) Istotne odmienne od przyjętych warunki geologiczne (kategorie gruntów, skał itp.), 

b) Istotne odmienne od przyjętych warunki terenowe w szczególności istnienie podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

c) Niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem, 

d) Wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ, 

e) Długotrwałe opady uniemożliwiające prowadzenie prac. 

A.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego w 
szczególności: 

A.2.1. Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

A.2.2. Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji załączonej 

do SWZ

A.2.3. Zmiana dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

A.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności: 
A.3.1. Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp., 

A.3.2. Konieczność uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu lub organy, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literze A termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w 

umowie.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Przedmiotu Umowy o 

okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu 

Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy w minimalnym zakresie 

deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 Umowy, jeżeli w trakcie realizacji Umowy wystąpią 

okoliczności uniemożliwiające realizację jej przedmiotu zgodnie z warunkami opisanymi w 

Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, ani Zamawiający. 

B. Pozostałe zmiany: 
B.1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SWZ. Definicja Siły 

wyższej została określona w  § 9 ust. 8. Wstrzymanie prac względu na warunki atmosferyczne 



typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja usług nie uzasadnia 

zmiany Umowy, a tym samym nie usprawiedliwia zwłoki Wykonawcy.

B.2. Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części usług. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie obniżone (zapłata nie będzie dokonana za 

zrezygnowane części Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy), przy czym 

zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 

wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, według 

umowy. Wartość wykonanych prac zostanie obliczona poprzez iloczyn ilości wykonanej 

usługi, potwierdzonej Protokołem Odbioru Prac, oraz stawki jednostkowej zgodnej z 

Ofertą Wykonawcy.
B.3. Konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji usług dodatkowych. 

B.4. Zmiany wynagrodzenia wykonawcy spowodowane zmianami stawki VAT. 

B.5. W przypadku zmiany zasad finansowania zadania Zamawiający w uzgodnieniu z 

Wykonawcą dokona zmiany sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w 

umowie. Uzgodnienia zostaną przeprowadzone na spotkaniu, które będzie wyznaczone przez 

Zamawiającego w piśmie skierowanym do Wykonawcy.

B.6. Gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 

powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

B.7. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich. 

B.8. Wprowadzenie podwykonawcy (w sytuacji, gdy wykonawca w ofercie zadeklarował 

realizację siłami własnymi) za wyrażoną zgodą zamawiającego oraz na warunkach 

określonych w SWZ: 

a) Rezygnacja z podwykonawstwa, 

b) Zmiana zakresu podwykonawstwa. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.



4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) 

Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż 

wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo 

naruszało obowiązujące przepisy prawa; 

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji 

obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe; 

c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten 

sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu 

Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany. 

Żadna ze zmian wskazanych w lit. a) – c) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w szczególności: 

a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjną, organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), 

b) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu 

umowy lub kontaktów miedzy stronami, 

c) Danych rejestrowych 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy. 

7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

a) Sposób inicjowania zmian: 

- Zamawiający: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, 

- Wykonawca: wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany. 

b) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 

opisać w stosowanych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.). 

c) Wprowadzenie zmian, o których mowa w rozdziale 27 pkt 3 SWZ może być dokonane 

wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 



d) Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w rozdziale 27 pkt 3 SWZ nie 

stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

§11
Porozumiewanie się stron

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną,

2. Dane kontaktowe Stron: 

Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego: 
Imię i nazwisko Roman Rogoziński
Telefon: 87 643 87 23  
e-mail: plaska@bialystok.lasy.gov.pl 

Osoba uprawniona ze strony Wykonawcy: 
Imię i Nazwisko ………………………… 
Telefon: ………………….. 
e-mail: ……………. 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga 
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

§ 12
Obowiązki Wykonawcy w zakresie personelu

     1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów i 

uregulowań prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych i 

przepisów BHP i ppoż. na terenie wykonywanych prac. 

     2. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
pracowników fizycznych wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia tj. operatorów maszyn wykonujących prace z zakresu przedmiotu 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040, 1043 

i 1495). 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 wskazanych przez podwykonawców. 



     3. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, 

w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca w terminie 2 dni od 

podpisania umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

(- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 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 dokumenty, 

o których mowa w pkt 1 - 3 poniżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych 

czynności) 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, zawierających 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. 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek 

Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów 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.

3) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub 

opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

     4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 

Zatrudnienia dokumenty, o których mowa w ust. 3. Nieprzedłożenie dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. 

     5. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.



     6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych prac wchodzących w 

skład Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co 

najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. 

O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca 

wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na 

piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego   

ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 

    7. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac 

wchodzących w skład Przedmiotu Umowy osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami 

posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z 

wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). Obowiązek, 

pisany w zdaniu poprzednim dotyczy również zmiany osób wykonujących poszczególne prace 

wchodzące w skład Przedmiotu Umowy. 

     8. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac 

przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku 

odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel 

Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub 

żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza 

uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 9 Umowy.

     9. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz 

podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace 

będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki 

ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, 

jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu 

wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń. 

     10. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu 

Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac. 

    11. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i 

urządzeń pracujących na powierzchniach Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w zestawy 

(sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub 

oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach i innych 



urządzeniach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, 

naprawy, tankowania itp.) –w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. 

    12. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane 

przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą: 

1) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, 

2) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie 

ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących oraz środowiska 

przyrodniczego, w którym realizowane są prace; 

3) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są 

wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. 

     13. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obsługi maszyn i urządzeń 

technicznych osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 

     14. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację 

wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

§ 13
Ochrona Danych Osobowych

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony będą przetwarzały dane osobowe zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”. 

2. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, 

wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Strony oświadczają, 

że znane im są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z 

RODO. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, 

przetwarzanych w celu realizacji niniejszej umowy. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod 

adresem e-mail: plaska@bialystok.lasy.gov.pl, adresem Zamawiającego: Sucha Rzeczka 60, 

16-326 Płaska, telefonem: 87 643 87 23 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

mailto:plaska@bialystok.lasy.gov.pl


5. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuję się do zapoznania osób realizujących niniejszą 

umowę z obowiązkiem informacyjnym wynikający z art. 13 RODO zgodnie z załącznikiem nr 

5 do SWZ stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe 

w rozumieniu art. 4. pkt. 1 RDOD do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest za każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić 

względem tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO zgodnie z 

załącznikiem nr 9 do SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§14
Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego, 

2. Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu wierzytelności, 

o których mowa w art. 509 i następnych Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu 

lub numeru telefonu. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod 

adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla 

siedziby zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

      ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

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



Spis załączników: 

a) Załącznik nr 1 – SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami)

b) Załącznik nr 2 – Oferta,

c) Załącznik nr 3 - obowiązek informacyjny art. 13 RODO.
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