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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

Umowa nr SA.271. …… .2019.AS 
 
 
zawarta w Żedni, w dniu ………………… r. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe  
Nadleśnictwem Żednia z siedzibą w Żedni, 
Żednia 5, 
16-050 Michałowo, 
NIP 5420303885, 
REGON 050026549, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………...…………….……………….. –Nadleśniczego, 
zwanym dalej zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………...…………….……………….. ,zwanym dalej wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trakcie postępowania 
o zamówienie publiczne „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” Zimowe dokarmianie żubrów  
– dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem w latach 2019-2020 na terenie Nadleśnictwa Żednia, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, strony ustalają co następuje: 

§1 

1) Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa karmy wraz z jej rozwiezieniem na 
miejsce zimowego dokarmiania stada żubrów na terenie Nadleśnictwa Żednia, zgodnie ze 
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy 
oraz z przedłożoną ofertą załącznik nr 2 do umowy. 

1. W ramach dostawy wykonawca dostarczy i rozładuje we wskazanych miejscach łącznie: 

a) 16 ton sianokiszonki, 

b) 4,4 ton owsa, 

c) 10 ton buraków pastewnych, 

Terminy poszczególnych dostaw oraz ilości zostaną uzgodnione bezpośrednio przed 
dostawą z wyznaczonym pracownikiem zamawiającego. 

2. Okresem realizacji dostaw jest okres zimowego dokarmiania żubrów – zgodnie z poniższym 
harmonogramem, przypadający: 

a) 2019 rok (2 miesiące: listopad, grudzień), 

Ilość karmy: 

- sianokiszonka – 8 ton, 

- burak pastewny – 5 ton, 

- owies – 2,2 ton, 
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Harmonogram dostaw karmy na 2019 rok 

miesiąc sianokiszonka/ton buraki/ton owies/ton 

listopad 4 2,5 1,1 

grudzień 4 2,5 1,1 

Suma: 8 5 2,2 

 

b) 2020 rok (5 miesięcy: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień), 

Ilość karmy: 

- sianokiszonka – 8 ton, 

- burak pastewny – 5 ton, 

- owies – 2,2 ton, 

Harmonogram dostaw karmy na 2020 rok 

miesiąc sianokiszonka/ton buraki/ton owies/ton 

styczeń 1,6 1 0,45 

luty 1,6 1 0,45 

marzec 1,6 1 0,45 

listopad 1,6 1 0,45 

grudzień 1,6 1 0,4 

Suma: 8 5 2,2 

 

3. Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy, tj. karmy: 

a) sianokiszonka – dobrej jakości kiszonka z traw podsuszonych z I pokosu, 

b) owies – gnieciony, zdrowy, bez zanieczyszczeń mechanicznych o wilgotności do 15%, 

c) buraki pastewne – dobrej jakości, zebrane jesienią przed przymrozkami, bez 
zanieczyszczeń mechanicznych oraz oznak zgnilizny. 

4. Zasady realizacji dostaw: 

a) Rozładunek karmy w leśnictwie Sokole w oddziale 59b, lub w miejscu wskazanym przez 
zamawiającego w zależności od miejsca bytowania żubrów w miesiącach: styczeń, luty, 
marzec, listopad, grudzień. 

b) Dowóz i rozładunek karmy odbywać się będzie, zgodnie z dyspozycjami pracownika 
nadleśnictwa, raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od warunków pogodowych. 

c) Rozładunek karmy odbywać się musi w obecności pracownika nadleśnictwa. 

5. W ramach dostawy wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia miejsc dokarmiania, 
tj.: 

a) uprzątanie miejsc dokarmiania polegające na zabieraniu resztek karmy i jej wywóz z 
terenu nadleśnictwa, 

b) końcowe uprzątnięcie miejsca dokarmiania w którym wykładana była karma soczysta na 
zakończenie okresu dokarmiania. 

6 Należyta realizacja poszczególnych dostaw zostanie każdorazowo potwierdzona 
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Protokołem dostawy / odbioru karmy podpisanym przez osoby wskazane w §9 ust. 2 
umowy. 

7. Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w §1 ust. 1 umowy. 

§2 

1) Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 
2020 r. 

2) Terminy wykonania dostaw w poszczególnych latach: 

a) w 2019 r. w miesiącach: listopad, grudzień, 

b) w 2020 r. w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień. 

zgodnie z harmonogram dostaw karmy określonym w §1 ust. 1.2 lit. a), b) umowy. 

§3 

1) Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
określone na podstawie oferty na kwotę …………. zł brutto (słownie: …………. złotych) w tym 
kwotę netto …………. zł (słownie: …………. złotych) oraz podatek VAT w wysokości …………. zł 
(słownie: …………. złotych). 
Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość 
przedmiotu umowy. 

2) Rozliczenie między stronami będzie miało charakter miesięczny, na podstawie faktur VAT 
wystawianych przez wykonawcę raz na koniec miesiąca, w którym realizowano dostawę 
(odpowiednio: listopad 2019 r., grudzień 2019 r., styczeń 2020 r., luty 2020 r., marzec 
2020 r., listopad 2020 r., grudzień 2020 r.). 

3) Podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę będzie Protokół dostawy / odbioru karmy, 
o którym mowa w §1 ust. 1) pkt. 6 umowy. 

4) Wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczane będzie na 
podstawie Protokołu dostawy / odbioru karmy, według cen jednostkowych podanych w 
Kosztorysie zawartym w Ofercie. 

5) Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 4, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji 
umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i ust.12. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż 
ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych dostaw uwzględniają wszystkie koszty 
związane z ich wykonaniem. 

6) Zamawiający zapłaci wykonawcy za dostawy wykonane zgodnie z określoną w umowie 
starannością, potwierdzone w Protokołach dostawy / odbioru karmy, o których mowa w §1 
ust. 1) pkt. 6 umowy. 

7) Strony ustalają, iż zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności 
pieniężne należne od wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary 
umowne. 

8) Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze. Za 
dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
zamawiającego. 

9) Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
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10) Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy. 

11) Wynagrodzenie będzie płatne w terminie …………. dni od doręczenia zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

12) Zasady waloryzacji wynagrodzenia. 

 Dopuszcza się możliwość waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian, o których 
mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 142 ust. 5 
ustawy Pzp zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie dotyczących 
wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w §3 ust. 12.1 pkt 2) wykonawca składa 
do zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 
przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po 
zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a 
wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokością minimalnej 
stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w 
związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 
wynagrodzenia pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania 
do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w §3 ust. 12.1 pkt 3) wykonawca składa 
pisemny wniosek do zamawiającego o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w §3 ust. 12.1 
pkt 3), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 
koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą zasad, o których mowa w §3 ust. 12.1 pkt 3). 
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4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w §3 ust. 12.1 pkt 4) wykonawca składa 
pisemny wniosek do zamawiającego o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad wynagrodzenia 
pracownika w zakresie przyjęcia zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w §3 ust. 12.1 
pkt 4), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe 
koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 
zmianą zasad, o których mowa w §3 ust. 12.1 pkt 4). 

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w §3 ust. 12.1 pkt 2) - 4), na koszty 
wykonania zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 
umowy przez zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 
złożenia wniosków, o których mowa w §3 oceni, czy wykonawca wykazał rzeczywisty 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

6. Jeżeli zamawiający zaakceptuje wnioski, o których mowa powyżej wyznaczy datę 
podpisania aneksu do umowy. 

7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w §3 ust. 12.1 pkt 1), wprowadzenie zmian 
wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia 
o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa 
w §3 ust. 12.1 pkt 2) - 4) oraz ich bezspornego udowodnienia. 

8. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, sporządzonego przez zamawiającego, pod rygorem 
nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w §3 ust. 12.1 pkt 1), które to 
zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów. 

9. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania od zamawiającego 
propozycji/projektu aneksu do umowy prześle zamawiającemu ewentualne uwagi lub 
propozycje zmian. 

10. W przypadku gdy zamawiający otrzyma zasadne uwagi od wykonawcy do aneksu do umowy, 
zmiany zostaną uwzględnione w aneksie, a sam aneks podpisany przez strony umowy. 

§4 

1) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, jakim może ulec wykonawca 
lub osoby trzecie w czasie wykonywania prac przez wykonawcę oraz za szkody powstałe na 
skutek siły wyższej i szkodliwego dla zdrowia działania fauny i flory. 

§5 

1) Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych. 

2) Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia należnego za 
daną dostawę określoną w harmonogramie - za każdy dzień zwłoki. 
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b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie wykonawcy w 
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. 

3) Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy 
zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy. 

4) Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.). 

5) Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 na 50% wartości 
przedmiotu umowy. 

§6 

1) Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym wykonawcę na piśmie w terminie 14 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2) W wypadku określonym w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania. 

§7 

1) Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

2) Dopuszczalne są zmiany zapisów umowy: 

1. Zmiana terminu realizacji, w przypadku: 
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie 
terminie, 
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
przedmiotu umowy, 
c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w 
tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, 
związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia): 

̶ o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 
̶ o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 

wykonanie zadania, 
̶ o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy na zasadach określonych w §3 umowy oraz w 
przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. W przypadku zmiany, o której 
mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie 
faktycznie zrealizowanych dostaw. 

3) Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy 
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, 
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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§8 

1) Zamawiający i wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające 
z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w 
przepisach o postępowaniu cywilnym. 

2) Jeżeli zamawiający i wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie 
spory związane z umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby zamawiającego. 

§9 

1) Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 
Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną 
lub faksem. 

2) Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:   Nadleśnictwo Żednia 

     Żednia 5, 16-050 Michałowo 

Telefon:   +48 85 717 52 51 

Fax:    +48 85 717 52 52 

e-mail:   zednia@bialystok.lasy.gov.pl 
 
Przedstawiciele Zamawiającego: 

1. Imię i nazwisko  …………………………………………………………...…………….……………….. 

Telefon:   …………………………………………………………...…………….……………….. 

e-mail:   …………………………………………………………...…………….……………….. 

2. Imię i nazwisko  …………………………………………………………...…………….……………….. 

Telefon:   …………………………………………………………...…………….……………….. 

e-mail:   …………………………………………………………...…………….……………….. 
 
Przedstawiciel Wykonawcy: 

Imię i nazwisko  …………………………………………………………...…………….……………….. 

Adres:   …………………………………………………………...…………….……………….. 

Telefon:   …………………………………………………………...…………….……………….. 

Fax:    …………………………………………………………...…………….……………….. 

e-mail:   …………………………………………………………...…………….……………….. 

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

4) Przedstawiciel Wykonawcy będzie prowadzić nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 
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§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 

§11 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. 

§12 

Załącznikami, stanowiącymi integralną cześć niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

2) Oferta, 

3) …………………………… 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

………………………………………… 

WYKONAWCA 

………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
* Rozporządzenie 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 

 


