
 

 

 Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku 

SA.271…..2022 

UMOWA (wzór) 

 

zawarta …… marca 2022 r. w Białymstoku pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe –  

Nadleśnictwem Dojlidy w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku,  

ul. 1000-lecia P. P. 75, NIP: 542-030-33-36, REGON: 050026331 

reprezentowanym przez Wojciecha Świteckiego – Nadleśniczego, zwanym 

w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a  

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

(dane wykonawcy) 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . . . . . . , 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§1 

Zakres przedmiotu umowy 

W wyniku rozeznania rynku prowadzonego w trybie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r., (Dz. U. z 2021 po. 1129 z późn. zm.) i na 

zasadach określonych w Zarządzeniu nr 13/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia regulaminu 

dokonywania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 

kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w Nadleśnictwie Dojlidy realizowanych w ramach projektu „Kompleksowy projekt 

ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL 

Lasy Państwowe” współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz złożonej przez Wykonawcę oferty 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę polegające na 

wykonaniu usługi: 

• zabezpieczenie przed drapieżnictwem ssaków (głównie kuny), zabezpieczanie 

drzew gniazdowych orlika krzykliwego i sąsiednich (mających styczność koron) 

repelentami utrudniającymi ssakom drapieżnym (głównie kunom) dostęp do gniazd, 



 

poprzez zlanie terpentyną całego obwodu pnia drzewa na wysokości 1,3 m w ilości 

ok. 0,5l terpentyny na 1 pień.  

lokalizacja:  

Leśnictwo Katrynka oddz.:………...10 drzew, w tym drzewo gniazdowe 

Leśnictwo Zielona oddz. ………..7 drzew, w tym drzewo gniazdowe 

 

§2 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres usług określony niniejszą umową  

w terminie do dnia 31 marca 2022 r.  

 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie na podstawie oferty Wykonawcy na ………kwota 

brutto (słownie: ……………………………..złotych brutto), w tym netto ………… zł 

i ….% podatku VAT. 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, dokonana będzie po wykonaniu 

całego przedmiotu umowy na podstawie rachunku/faktury* wystawionych przez 

Wykonawcę oraz potwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Termin doręczenia rachunku/faktury* strony ustaliły do 3 dnia roboczego po 

zakończeniu umowy. 

4. W przypadku, jeżeli do Wykonawcy mają zastosowanie przepisy ustawy 

o wysokości minimalnego wynagrodzenia, jest on zobowiązany do wykazywania 

rzeczywistej liczby przepracowanych godzin w formie pisemnej na 

rachunku/fakturze* lub w załączniku do niej, z uwzględnieniem, iż stawka 

wynagrodzenia za godzinę pracy nie może być niższa niż wynikająca z przepisów 

o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 

stawki godzinowej. 

5. Podstawę do wystawienia rachunku końcowego/faktury końcowej* przez 

Wykonawcę stanowi załączony oryginał protokołu bezusterkowego odbioru prac 

objętych umową potwierdzony przez Strony. 

6. Płatność należności będzie następować w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionego rachunku/faktury*, przelewem z konta Inwestora na 



 

konto wskazane w rachunku/fakturze przez Inspektora Nadzoru, znajdujące się na 

Białej liście podatników VAT, z zastosowaniem metody podzielonej płatności*. 

7. Za datę zapłaty rachunku/faktury* uważać się będzie datę obciążenia rachunku 

bankowego Wykonawcy. 

8. Od płatności przeterminowanej Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§4 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy po jego 

prawidłowym wykonaniu. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i wymagane uprawnienia 

(zwłaszcza w zakresie BHP) do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z §1 w terminie określonym w § 2 

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. wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów i przy użyciu własnych 

środków technicznych. 

4. Wykonawca może zlecić wykonanie pracy innemu podmiotowi pod warunkiem, że: 

a. udział podwykonawcy w zadaniu jest merytorycznie uzasadniony, 

b. podwykonawca posiada wszelkie uprawnienia i kwalifikacje, w tym dotyczące 

BHP. Obowiązek sprawdzenia tego faktu ciąży na Wykonawcy.  

5. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za własne. 

 

§5 

1. Wykonawca zgłosi na piśmie lub e-mailem lub faxem za potwierdzeniem 

odbioru Zamawiającemu gotowość odbioru.  

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 2 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę e-maile lub faxem za potwierdzeniem odbioru.  

3. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający przy odbiorze określi termin ich 



 

usunięcia przez Wykonawcę.  

4. Wykonawcę reprezentować będzie ……………………...  

5. Usunięcie wad / usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt.  

 

§6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. 1% wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, do dnia faktycznego odbioru, 

jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

b. 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 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. 

2. Zamawiający wpłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w odbiorze 

przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 1%  

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia lub zakończenia prac przekraczającego  

14 dni, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz 

obciążyć  wykonawcę karami jak w ust.1c. 

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

przedmiot umowy z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 5. 

5. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą 

mogły dochodzić od siebie odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§7 

Zmiany w umowie: 

Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna jedynie w przypadkach 

przewidzianych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzeniu 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Dojlidy, o którym mowa w § 1. 



 

§8 

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. 

 

§ 9 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy, Zamawiający będzie przetwarzał 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. Zamawiający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, 

wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym realizację 

niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający 

oświadcza, że znane mu 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 danych osobowych względem osoby/osób, które realizują 

niniejsza umowę. 

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja i wykonanie 

umowy cywilnoprawnej.  



 

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia 

działań przed zawarciem umowy. 

6. Zamawiający może przetwarzać Państwa dane osobowe jako prawnie uzasadniony 

interes realizowany przez Zamawiającego o ile prawnie uzasadniony interes 

wystąpi.  

7. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy 

Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych 

roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług 

informatycznych, podmiotom, z którymi Zamawiający będzie współpracował 

w ramach umów cywilnoprawnych.  

8. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 

organizacji międzynarodowej.  

9. Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

2) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3) usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego 

przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO). 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność 

przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych 

10. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż 

w terminach przewidzianych prawem dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres 

wynikający z Zarządzenia 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 

18 grudnia 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.  

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy. Osoba/osoby, które realizują niniejsza umowę, są zobowiązana do ich 



 

podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może skutkować brakiem 

zawarcia i wykonanie umowy cywilnoprawnej. 

12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

o profilowaniu. 

 

 

 

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

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


