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Załącznik nr 6 do SWZ 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ______________________________________________ 

 

W dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Augustów z 

siedzibą w Augustowie 

 („Zamawiający”) 

ul. Turystyczna 19  

16-300 Augustów 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

________________________________ – 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, 
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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 : 

„Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, 

nr AUG.S.270.6.1.2021 

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. następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na wykonaniu 

zamówienia pn. „Zagospodarowanie linii oddziałowych w ramach projektu „Kompleksowa 

ochrona żubra w Polsce”. 

2. Przedmiot zamówiena obejmuje: 10,8 ha nieużytkowanych linii oddziałowych zostanie 

zagospodarowanych w celu utworzenia pasów zaporowych, które będą stanowiły dodatkowe 

powierzchnie żerowe.  

3. Zagospodarowanie linii oddziałowych (10.8 ha) nastąpi poprzez: karczowanie, wywóz pni, kruszenie 

pozostałości po pozyskaniu drewna, zakup i wysiew: wapna, nawozów i nasion, talerzowanie i 

bronowanie gleby. 

 

Lokalizacja powierzchni do zagospodarowania: 
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Leśnictwo Obręb;  Nr. działki Adres leśny linii oddziałowej 
Powierzchna 

(ha) 

Sajenek Augustów 

160/183 01-01-1-04-183- ~a-00 0,20 

192/217;19

2/216 

01-01-1-04-217- ~b-00 

01-01-1-04-216- ~a-00 
0,20 

158 
01-01-1-04-159- ~b-00 

0,15 

159 0,15 

168/192 01-01-1-04-192- ~b-00 0,12 

Czarny 

Bród 
Augustów 

198/197 01-01-1-03-198- ~b-00 0,18 

222/223 01-01-1-03-223- ~b-00 0,06 

114-130 01-01-1-03-130- ~b-00 0,16 

148/149 01-01-1-03-149- ~b-00 0,28 

171/172 01-01-1-03-172- ~b-00 0,24 

171/195 01-01-1-03-195- ~a-00 0,16 

Kozi Rynek Balinka 

199/213 01-01-2-08-213- ~b-00 0,16 

198/212 01-01-2-08-212- ~b-00 0,16 

197/211 01-01-2-08-211- ~b-00 0,16 

211/212 01-01-2-08-212- ~b-00 0,24 

Wilcze 

Bagno 
Balinka 

259/278 01-01-2-10-278- ~b-00 0,16 

278/279 01-01-2-10-279- ~b-00 0,19 

297/298 01-01-2-10-298- ~b-00 0,22 

315/316 01-01-2-10-316- ~b-00 0,21 

Żyliny Balinka 

159  01-01-2-05-159-c-00 0,25 

24/47 01-01-2-05-47- ~b-00 0,16 

25/48 01-01-2-05-48- ~b-00 0,08 

Czarny 

Bród 
Augustów 

194/193 01-01-1-03-194- ~a-00 0,18 

194/219 01-01-1-03-219- ~b-00 0,16 

194/195 01-01-1-03-195- ~a-00 0,18 

195/220 01-01-1-03-220- ~a-00 0,10 

179/178 01-01-1-03-179- ~b-00 0,22 

203/202 01-01-1-03-203- ~b-00 0,24 

202/227 01-01-1-03-227- ~b-00 0,16 

155/156 01-01-1-03-156- ~a-00 0,24 

Czarny Augustów 133/134 01-01-1-02-134- ~b-00  0,24 



 

 
4 | S t r o n a  

 

Bród/Studz

ieniczna 

Brzozowe 

Grądy 
Balinka 

62/88 01-01-2-06-88- ~a-00 0,11 

38/15 01-01-2-06-38- ~b-00 0,16 

14/15 01-01-2-06-15- ~a-00 0,22 

84/85 01-01-2-06-85- ~b-00 
0,24 

59/85 01-01-2-06-85- ~b-00 

Jastrzębna Balinka 

65/91 01-01-2-07-91- ~b-00 0,16 

66/92 01-01-2-07-92- ~b-00 0,16 

67/93 01-01-2-07-93- ~b-00 0,16 

93/121 01-01-2-07-121-~b-00  0,13 

92/120 01-01-2-07-120- ~b-00 0,16 

92/93 01-01-2-07-93- ~a-00 0,24 

151/152 01-01-2-07-152- ~b-00 0,12 

157/175 01-01-2-07-175- ~b-00 0,20 

100/128 01-01-2-07-128- ~b-00 0,16 

Studzienicz

na 
Augustów 

83/92 c 01-01-1-02-92- ~b-00 0,44 

84/93 01-01-1-02-93- ~c-00 0,45 

85/94 01-01-1-02-94- ~c-00 0,40 

62/73 01-01-1-02-73-~a-00  0,40 

63/74 01-01-1-02-74- ~b-00 0,40 

64/75 01-01-1-02-75- ~b-00 0,40 

Czarny 

Bród/Żylin

y 

Augustów/B

alinka 

247/2 01-01-2-05-2- ~b-00 0,16 

248/3 01-01-2-05-3- ~b-00 0,16 

249/4 01-01-2-05-4- ~b-00 0,16 

Razem: 10,80 ha 

 

4. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą następujące prace w dwóch etapach: 

a) I Etap w terminie od dnia podpisania umowy do 30 maja 2021: 

-  wykarczowanie pni po ściętych drzewach 

-  odwiezienie wykarczowanych pni na wskazane miejsce w pobliżu powierzchni roboczej- odległość 

do 100 m; 

-  zasypanie dołów po wykarczowanych pniach; 

-  wyrównanie powierzchni; 

-  wyzbieranie i zwiezienie gałęzi i korzeni we wskazane miejsca w pobliżu powierzchni roboczej- 

odległość do 100 m; 

-  rozdrobnienie drobniejszych korzeni i gałęzi, które pozostały na powierzchniach 

-  talerzowanie powierzchni 
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-  zaoranie powierzchni 

-  zakup wapna magnezowego w ilości 5400 kg ( 500 kg/ha ) 

-  zakup nawozu Tarnogran 2700 kg (250 kg/ha) 

 -  zakup nasion gryki i łubinu żółtego(50kg/ha gryka plus 100 kg/ha łubin) 

-  wapnowanie  

-  wysiew nawozów i nasion  

-  bronowanie posiewne . 

 

b) II Etap w terminie od 15 sierpnia do 15 września 2021: 

-   talerzowanie powierzchni 

-  zaoranie powierzchni 

-  zakup nasion żyta ozimego 2700 kg (250 kg/ha) 

-  zakup nawozu Tarnogran 2700 kg (250 kg/ha) 

-  wysiew nawozu Tarnogran i nasion żyta ozimego 

-  bronowanie posiewne . 

Wysiew wapna, nawozów i nasion dokonany będzie w obecności przedstawiciela  nadleśnictwa 

(Leśniczego ds. łowieckich) i potwierdzony protokołem wysiewu. 

 

5.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich uszkodzeń dróg dojazdowych 
do powierzchni i jest zobowiązany do ich naprawy, pod rygorem kary umownej. 

6.   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.). 

7.   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. 

8.   Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest znak 
towarowy, patent lub pochodzenie produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost 
w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (jakościowych lub jakichkolwiek innych), 
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania 
równoważne zgodne z danymi, parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania 
równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od 
wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę 
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równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach 
zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie 
sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 
2315/13]).  

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego usługi, dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego.  

§ 2 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: 

a) I Etap w terminie od dnia podpisania umowy do 30 maja 2021r. 

b) II Etap w terminie od 15 sierpnia do 15 września 2021r. 

Za termin wykonania uznaje się odebrany przedmiot umowy bez zastrzeżeń potwierdzony 

stosownym protokołem odbioru. 

2. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie na zasadach określonych we wzorze Umowy. 

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. 

4. W terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawiciel Zamawiającego przekaże 

protokolarnie Wykonawcy teren prac. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu prac do dnia 

protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie prac i jego otoczeniu. 

§ 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 dostawy przez Wykonawcę; 

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

określonych w Umowie; 
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§ 4 

Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne 

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.  
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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 
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 2020r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019.2019 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 powyżej, 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.  
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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 Augustów w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności 

umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych 
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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.  

§ 6 

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, 

4) dokumentów wskazanych w § 5 ust. 3 pkt 1) – 3) Umowy dot. osób wykonujących czynności 

wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. 

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 
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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. 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone 

na podstawie Oferty na kwotę łączną: 

……………… zł netto,  
tj. ……………… zł brutto  
oraz podatek VAT ……………………….% w kwocie …………….zł. 

tj. 

Cena jednostkowa za hektar wynosi: …………………..zł 
 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatne po wykonaniu danego 
Etapu w następujący sposób: 

1) Za wykonanie prac ujętych w Etapie I Wykonawca otrzymana wynagrodzenie w 
wysokości 60 % łącznej wartości zamówienia zaoferowanej w formularzu ofertowym 
tj.: 

……………… zł netto,  
tj. ……………… zł brutto  

2) Za wykonanie prac ujętych w Etapie II Wykonawca otrzymana wynagrodzenie w 
wysokości 40 % łącznej wartości zamówienia zaoferowanej w formularzu ofertowym - 
stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. 

……………… zł netto,  
tj. ……………… zł brutto  

§ 8 

Warunki płatności 

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

bezusterkowego Protokołu Odbioru Prac w danym Etapie potwierdzony przez Strony. Płatności będą 

dokonywane po wykonaniu poszczególnych etapów zamówienia, potwierdzonych Protokołem 

Odbioru Prac.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru Prac . 

3. Zamawiający zobowiązuje się płacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane prace w danym 

Etapie w terminie ………………………………………. dni od daty złożenia faktury za wykonanie danego 

Etapu. Przelewy będą dokonywane na rachunek: …………………………………………. 

4.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac w danym Etapie stanowiących przedmiot 

danego Etapu obliczane będzie na podstawie ilości odebranych prac, według ceny jednostkowej 

zawartej w Ofercie.  
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5. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 4 , nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji Umowy. 

Wykonawca niniejszym potwierdza, iż cena jednostkowa za wykonanie prac w Etapie I oraz Etapie II 

uwzględnia wszystkie koszty związane z ich wykonaniem. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną w umowie starannością 

potwierdzone w Protokołach Odbioru Prac.  

7. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne 

należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne, odszkodowania 

z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Wystawiona faktura VAT musi na stronie pierwszej dokumentu zawierać zapis „Zrealizowano w 

ramach Projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Faktura zostanie wystawiona przez 

Wykonawcę na następujące dane Zamawiającego: Nadleśnictwo Augustów, ul. Turystyczna 19, 16-

300 Augustów  

9. Każdorazowa zmiana stawki podatku obciąży Wykonawcę bez konieczności dodatkowych świadczeń 

ze strony Zamawiającego. 

10. Zamawiający zobowiązany jest dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.   

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w §8 ust. 1 , dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi 

bądź jej zmiany i po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi bądź jej zmiany. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od 

Zamawiającego o możliwości zgłaszania uwag. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, w określonych w ust. 13 terminie, Zamawiający może: 

a)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
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c)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

16. Powyższe postanowienia nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny.  

17. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej Umowy. 

18. Wynagrodzenie określone w § 8 niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z 

realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty i uwzględnia cały zakres przedmiotu umowy, który ustalono w § 1 niniejszej 

umowy. 

19.   Z zastrzeżeniem postanowień w § 8 ust. 20 niniejszej umowy wynagrodzenie będzie płatne na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/rachunku. Za dzień dokonania płatności 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

20.   Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie 

stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).  

21. Zapłata:  

1)   kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie 

dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy o podatku od 

towarów i usług, 

2)   kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana 

na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla 

których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

22.   Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

106 z późn. zm.). 

23.   Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy. 

24.   Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 

Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 
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2020 r. poz. 106 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z 

odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.  

25.   Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do zapłaty, 

następujących  kar umownych: 

a) za zwłokę w realizacji usług w stosunku do terminu określonego w umowie na dany Etap- w 

wysokości 1 % wartości brutto usługi w danym Etapie, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

Wartość prac brutto, w stosunku do których Wykonawca pozostaje w zwłoce będzie określana 

powykonawczo na podstawie wartości wynikającej z dokumentów, przy pomocy których będzie 

dokumentowany odbiór, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy ; 

b) 1% wartości brutto zamówienia w danym Etapie za każdy dzień zwłoki w danym Etapie w usunięciu 

wad, liczonej od dnia  wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru prac 

w danym Etapie;  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego,  

d) za nieusunięcie z winy Wykonawcy uszkodzeń dróg dojazdowych do powierzchni - w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto ogółem, o którym mowa w § 7 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie uszkodzeń, 

e) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w wysokości 2.000 zł;  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.1. Kara nie 

przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456. ust 1 pkt 1) 

ustawy PZP. 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w danym 

Etapie, z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki;  

4. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu prac w danym Etapie przekraczającej 5 dni roboczych– z winy 

Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć  

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

5. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od 

siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu Umowy. 
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7. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych 

należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy. 

8. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

9. Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% Wartości Przedmiotu 
Umowy.   

§ 10 

Odbiory 

1. Odbiór prac w danym Etapie będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedmiotem Odbioru będą wszystkie prace ujęte w danym Etapie. 

2. Odbiór będzie obejmował obmiar ilości wykonanych prac oraz ocenę ich jakości. Odbiór prac będzie 

dokumentowany Protokołem Odbioru Prac. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Przedstawicielowi Zamawiającego zakończenie i gotowość do 

Odbioru prac w danym Etapie. 

4. Zgłoszenie Gotowości do Odbioru zostanie przekazane Przedstawicielowi Zamawiającego w formie 

pisemnej, lub  pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w § 13. 

5. Odbiór zostanie wyznaczony przez Przedstawiciela Zamawiającego na termin nie późniejszy niż 3 

dni robocze od otrzymania Zgłoszenia Gotowości do Odbioru. O wyznaczonym terminie odbioru 

Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej, lub pocztą 

elektroniczną na adresy wskazane w § 13.  

6. Odbiór prac będzie dokonany po każdym etapie w imieniu Zamawiającego przez  koordynatora 

projektu oraz leśniczego ds. łowieckich.  

7. Należyta realizacja usług zostanie potwierdzona Protokołem Odbioru Prac podpisanym przez 

obydwie strony. 

8. Odbiorowi podlega przedmiot umowy w danym Etapie wolny od wad lub usterek. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający może odmówić 

dokonania Odbioru prac wykonanych wadliwie. Odmowa dokonania Odbioru prac wraz ze 

wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych nieprawidłowości (wad) lub szkód 

wyrządzonych w toku wykonywania prac będzie następowała na piśmie. 

10. Po upływie terminu wykonania Umowy, Zamawiający może: 

1) naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt a) Umowy;  
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albo 

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu umowy w danym Etapie w 

sposób wolny od wad lub usterek, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od Umowy. Jeżeli w 

dodatkowym terminie Wykonawca wykona przedmiot umowy w danym Etapie w sposób wolny od 

wad lub usterek Zamawiający obowiązany jest go odebrać, co nie uchybia uprawnieniu 

Zamawiającego do kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt a) Umowy,  

§11 

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) Wykonawca zwleka się przystąpieniem do realizacji umowy powyżej 7 dni,  

b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje usługi na okres dłuższy niż 7 dni bez 

uzasadnienia,  

c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

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

może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

d) w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca zostanie 

wykreślony z rejestru przedsiębiorców, 

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął lub zaprzestał wykonywania prac objętych 

przedmiotem zamówienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, 

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

specyfikacją warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, 

g) w przypadku, 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, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
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i) w przypadku, gdy Wykonawca w istotny lub w rażący sposób zaniedbuje wykonywanie zobowiązań 

umownych i nie reaguje na pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i 

przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.  

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

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

4. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza postanowienia 

Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno 

zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy i 

wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od Umowy.  

5. Wedle wyboru Zamawiającego, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w części, tj. w 

zakresie danego Etapu. 

6.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie oraz winno wskazywać 

czy Zamawiający 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. 

7. Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 danego Etapu. 

8. 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 .  

9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

10. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

11. 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. 
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12. 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. 

§ 12 

Zmiana Umowy 

1. 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.,   
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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.   

2. 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.  Jako Siłę wyższą rozumie się 

wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidzialne, niezależnie od woli i intencji 

którejkolwiek ze Stron Umowy. Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników 

atmosferycznych w czasie realizacji prac, który przy składaniu ofert musi zostać uwzględniony. 

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, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 

umowy planowanymi świadczeniami, według umowy.   

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.   Zmiana sposobu, warunków lub terminów płatności określonych w umowie w przypadku zmiany 

zasad finansowania zadania przez zamawiającego skutkuje koniecznością lub możliwością dokonania 

przedmiotowych zmian w umowie.  

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

własnymi) za wyrażoną zgodą zamawiającego oraz na warunkach określonych w SWZ oraz wzorze 

umowy dotyczących podwykonawstwa:   

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.   

3.   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. 

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

5. 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. 

6.  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.   
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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 § 12 niniejszej umowy może być dokonane wyłącznie za 

zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

d) Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron do 

wprowadzenia zmiany. 

§ 13 

Porozumiewanie się Stron 

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

telefonicznie, pocztą elektroniczną,  

2. Dane kontaktowe Stron: 

Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego: 

Imię i nazwisko  Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów 
Telefon:      87 643 9900 
e-mail:      augustow@bialystok.lasy.gov.pl  
   

Imię i nazwisko  Adam Sieńko 

Telefon:       87 643 99 00 

e-mail:      augustow@bialystok.lasy.gov.pl  

Imię i nazwisko  Adam Kolator 

Telefon:      87 643 99 04 

e-mail:      augustow@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. 

4. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

ustanowieniu nowego Przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru 

Wykonawcy, pisemnie, pocztą elektroniczną.  

§ 14 

Klauzula informacyjna 

1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – 

dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Minister właściwy 

mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:augustow@bialystok.lasy.gov.pl
mailto:jaroslaw.ryszkiewicz@onet.pl
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do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

2. Nadleśnictwo Augustów (Zamawiający) jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na 

podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

3. W przypadku pytań kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej PO IiŚ) jest możliwy: 

a. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

b. pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w 

celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18, w 

ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 

2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia, realizacji oraz 

rozliczenia umowy.  

5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową będą przechowywane nie dłużej niż w 

terminach przewidzianych prawem, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

6. Niezależnie od postanowień pkt 5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą 

przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową mogą zostać przekazane do organów 

publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa, lub podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi 

prawne i konsultingowe. 

8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  

10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

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

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

c. usunięcia danych (art. 17 RODO), 

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

e. przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

f. 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. 
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11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencją niepodania 

określonych danych jest brak możliwości zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy cywilnoprawnej. 

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

rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO 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. 14 RODO, zgodnie z załącznikiem nr. 3. 

13. 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. 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia 

Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Zamawiający, stosowanie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 118 z późn. 

zm.) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

5. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

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

2) Załącznik nr 2 - Oferta; 

3) Załącznik nr 3  - Obowiązek informacyjny RODO 

WYKONAWCA                                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 14 RODO – Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy 

1. Stosownie do art. 14 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – 

dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Minister właściwy 

do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 

Warszawa. 

2. Nadleśnictwo Augustów (Zamawiający) jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na 

podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem). 

3. W przypadku pytań kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej PO IiŚ) jest możliwy: 

a. pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

b. pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w 

celu realizacji Projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18, w 

ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 

2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia, realizacji oraz 

rozliczenia umowy.  

5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową będą przechowywane nie dłużej niż w 

terminach przewidzianych prawem, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

6. Niezależnie od postanowień pkt 5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą 

przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

7. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową mogą zostać przekazane do organów 

publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie 

przepisów prawa, lub podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz doradcze, w tym usługi 

prawne i konsultingowe. 

8. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany. 

9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  
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10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo: 

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

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

c. usunięcia danych (art. 17 RODO), 

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

e. przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

f. 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. 

11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem umownym; konsekwencją niepodania 

określonych danych jest brak możliwości zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy cywilnoprawnej. 

 


