WZÓR UMOWY
Zał. nr 2 do SIWZ

Umowa nr ZP 2710-1-…/2015
W dniu ….12.2014 r. w Gnieźnie pomiędzy Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gniezno,
reprezentowanym przez:
Nadleśniczy - mgr inż. Michał Michalak
zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”, a
Panem …………………………. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
………………………………………………………….. zwanym w dalszej treści umowy
,,Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

§1
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) zwanej w
dalszej treści umowy ustawą, który odbył się w dniu 17.11.2014 r w siedzibie
Zamawiającego na Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gniezno w
2015 roku, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania
gospodarcze (pakiet nr ..) ujęte w złożonej ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej
umowy.
Prace wymienione w załączniku będą wykonane zgodnie z zobowiązaniami określonymi
w ofercie i obowiązującymi przepisami.
Strony ustalają, iż wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym, wynosi ……………. zł
(słownie zł: …………………………………………………………..) + VAT ……… zł
(słownie zł: …………………………………………………………….) tj. wartość brutto
umowy …………. zł (słownie zł: ………………………………………………………..)
z zastrzeżeniem § 1 ust.7, § 2 ust. 1-4, § 13.
Strony przewidują udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy
50% wartości niniejszej umowy zgodnie z art. 67 ust.1 p. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany numeracji, lokalizacji i rozmiaru zadań
ujętych w pakiecie.
Kwota wynagrodzenia netto jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy,
obejmuje wszelkie roboty, narzuty i dodatki dla Wykonawcy oraz wszystkie koszty
towarzyszące przygotowaniu i realizacji robót ponoszone przez Wykonawcę i nie będzie
podlegać zmianom poza przypadkami określonymi w § 2 i 13.
Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i
usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do
dotychczasowego wynagrodzenia netto, bez konieczności zmiany umowy.

§2
1. Podstawą rozliczeń między stronami będą rzeczywiste ilości zleconych i wykonanych
usług, obmierzone i wykazane w protokole odbioru oraz ceny jednostkowe za te
czynności, zawarte w ofercie.
2. Strony ustalają, że dopuszczają redukcję zakresu zadań do wykonania lub zmniejszenie
rozmiaru danego zadania, w przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w § 13
ust. 1, uzasadniających odstąpienia lub zmniejszenie rozmiaru danego zadania, a

3.

4.

5.

6.

zmniejszenie wynagrodzenia będzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe
wymienione w ofercie. Wartość prac, o które nastąpiła redukcja zamówienia pomniejsza
podstawę obliczania kar umownych. Redukcja nieprzekraczająca 30% w okresie
obowiązywania umowy nie oznacza zmiany umowy.
Nie wystawienie zlecenia na wykonanie prac w danej lokalizacji w terminach określonych
w § 3 ust. 1 i 2 umowy, jest równoznaczne z rezygnacją przez Zamawiającego z
wykonania prac w tej lokalizacji na podstawie ust. 1.
Ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu określonego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia
jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji zadań, będących przedmiotem
umowy w przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w § 13 ust. 1,
uzasadniających odstąpienia od danego zabiegu w danej lokalizacji a wynagrodzenie
zostanie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie. Zmiana
lokalizacji nie oznacza zmiany umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 4, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy w oparciu o ceny
jednostkowe za dane czynności podane w załączniku nr
3 do SIWZ – formularzu
cenowym.
W przypadkach określonych w ust. 1, 2, 4 i 5 strony nie są zobowiązane do wprowadzania
zmian do umowy w formie aneksów.

§3
1. Termin rozpoczęcia prac objętych umową – od dnia jej podpisania, nie wcześniej jednak
niż 02.01.2015 r.
2. Termin zakończenia prac objętych umową 31.12.2015 r.
3. Zlecone prace wykonuje się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do
15.00. Praca w innych terminach i godzinach odbywać się może tylko za zgodą
Zamawiającego.
4. Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonania poszczególnych prac podanych w
formularzu cenowym oferty określone zostaną w zleceniu przekazania prac do wykonania
sporządzonym przez osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego.
5. Terminy wykonania poszczególnych prac określone w w/w zleceniu nie mogą wykraczać
poza daty określone w ustępach 1 i 2, mają też uwzględniać realny czas niezbędny do ich
wykonania i nie mogą być przekazane Wykonawcy w terminie krótszym niż 3 dni robocze
przed wymaganym terminem rozpoczęcia wykonania zadania.
6. W przypadku udzielania zamówień uzupełniających terminy ich wykonania zostaną
uzgodnione przez strony odrębnie.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od odebrania „zlecenia” ma prawo odmówić jego
wykonania, z podaniem uzasadnienia. Odmowa wykonania „zlecenia” musi mieć formę
pisemną. O zasadności odmowy wykonania „zlecenia” decyduje Zamawiający.
8. W przypadku uznania powodu odmowy wykonania „zlecenia” za nieuzasadniony,
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania „zlecenia” we wskazanym w nim terminie,
lub w terminie innym, uzgodnionym z Zamawiającym.
9. O zmianach określonych w § 2 ust. 4 umowy Zamawiający będzie powiadamiał
Wykonawcę poprzez wystawienie „zlecenia” prac do wykonania, wskazując pozycje
podlegające zamianie.
10. W sytuacjach wiążących się z ochroną lasu przed klęskami żywiołowymi, a w
szczególności pożaru, Wykonawca zobowiązany jest udzielić niezbędnej pomocy przy

usuwaniu ich skutków, lub zabezpieczeniu powierzchni przed niekontrolowanym
rozprzestrzenieniem się ognia natychmiast po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o
wystąpieniu takiej okoliczności (nie później jednak niż w ciągu 1 godziny), bez względu
na lokalizację zdarzenia, na terenie objętym umową. Przy dozorze pożarzyska muszą być
wystawione nie mniej niż dwie osoby (o ilości osób niezbędnych decyduje przedstawiciel
zamawiającego), które muszą posiadać kontakt telefoniczny z osobą w RPAD
Nadleśnictwa i innymi niezbędnymi osobami (telefony kontaktowe podaje leśniczy lub
pełnomocnik Nadleśniczego obecny przy pożarze). Wykonawca zobowiązany jest do
podania nazwisk osób dozorujących leśniczemu lub pełnomocnikowi Nadleśniczego. O
zakończeniu dozorowania decyduje leśniczy. Rozliczenie prac związanych z
zabezpieczeniem pożarzysk nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót, w oparciu o
stawki godzinowe dla tego typu prac zgodnie z ofertą wykonawcy
§4
Odbiór ilościowo-jakościowy wykonanych prac dokonywany będzie przez osoby
upoważnione przez kierownika Zamawiającego i Wykonawcy na druku protokołu odbioru
robót. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną przez
Wykonawcę usługę.
§5
Dopuszcza się rozliczanie wykonanych prac fakturami częściowymi na podstawie
dokumentów określonych w § 3 ust.4 i § 4.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się płacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane
prace w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury wystawionej na podstawie
obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót.
2. Przelewy będą dokonywane na rachunek Wykonawcy wskazany w wystawianej fakturze.
1.
2.
3.
4.
5.

§7
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.
Wykonawca może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców.
Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień
umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec
Podwykonawców, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń
Wykonawcy z Podwykonawcami.
Osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy będą posiadać aktualne szkolenie
BHP, zaświadczenia lekarskie o zdolności do wykonywania zamówienia.

§8
1. W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze prac, istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu
umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie, do czasu
usunięcia usterek.
2. Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego na usunięcie usterek
terminu, powierzyć poprawienie prac innej firmie na koszt Wykonawcy.
3. W przypadku wadliwego, lub niezgodnego z zasadami gospodarki leśnej wykonania prac
określonych zleceniem, bez możliwości ich poprawienia Wykonawcy nie przysługuje

wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę w odniesieniu do całości pozycji określonej
w zleceniu, a Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania za wyrządzone
szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
1.

2.

3.

4.

§9
Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania umowy z jego winy ze
skutkiem natychmiastowym, do przestrzegania:
a) „Zasady hodowli lasu" - wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
b) „Instrukcję ochrony lasu" - wprowadzoną zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,
c) „Instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z
zakresu gospodarki leśnej" - wprowadzoną zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r. (obowiązuje od 1 października 2012 r.),
d) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki
leśnej ( Dz. U z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),
e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58,
poz.405 ze zm.),
f) „Instrukcję ochrony przeciwpożarowej lasu" - wprowadzoną zarządzeniem Nr 54
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,
g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80,
poz. 563),
h) Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC, PEFC
(http://www.fsc.pl, http://www.pefc-polska.pl).
i) Ustawy z dn. 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr
11, poz. 84 z 2001 r.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009 roku w
sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53,poz. 439 z 2009 r.),
j) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony
roślin oraz nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896 z
2002 r.),
k) Ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 133,
poz. 849 z 2008 r.)
W przypadku zmiany w/w przepisów Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia ma
obowiązek stosować przepisy aktualnie obowiązujące.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki Wykonawca
nie powinien powodować uszkodzeń drzew stojących. W przypadku stwierdzenia
nadmiernych uszkodzeń Zleceniodawca może odsunąć zespół roboczy od pracy i
naliczyć kary zgodnie z § 10 ust. 7,
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania: olei biodegradowalnych w pilarkach
łańcuchowych i urządzeniach tnących na wysięgniku, używania kanistrów z tzw.
bezpiecznymi końcówkami ograniczającymi ryzyko rozlania oleju oraz sorbentów,
których zadaniem jest neutralizacja oleju.
Wykonawca jest zobowiązany do używania kontrastowych kamizelek podczas pobytu na
powierzchni gdzie prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna.

5. Wykonawca, po wykonaniu prac na każdej powierzchni ma obowiązek, przed jej
opuszczeniem, uporządkowania powierzchni rowów, dróg i linii oddziałowych z
pozostałości po wyrobie surowca drzewnego.
6. Pełnomocnicy Konsorcjum przyjmują do realizacji zadania wynikające z art. 304 § 1 bądź
3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – pracodawca lub przedsiębiorca nie
będący pracodawcą jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o
których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym prace na innej podstawie
niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a
także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
7. Z chwilą przystąpienia do wykonania „zlecenia” odpowiedzialność za całość spraw
związanych z bhp, aż do chwili zakończenia prac, przejmuje Wykonawca.
8. Na powierzchni, na której Wykonawca będzie prowadził prace, gwarantuje się swobodny
pobyt pracowników Zamawiającego z przeniesieniem na nich w tym momencie
odpowiedzialności za bhp względem ich osoby.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazywania przerwania prac, wykonywanych
przez Wykonawcę, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ochrony pracy, w
sposób stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników realizujących prace lub
osób postronnych.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§ 10
Wykonawca, w przypadku zwłoki w wykonaniu prac, zapłaci Zamawiającemu kary
umowne w wysokości 0,25 % wartości (brutto) zadania określonego zleceniem za każdy
dzień zwłoki liczonej po upływie terminu podanego w zleceniu przekazania prac do
wykonania jednak nie więcej niż 10% wartości zadania.
W przypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonane prace przez Zamawiającego,
Wykonawca ma prawo do naliczania i egzekwowania ustawowych odsetek, a także do
rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z winy Zamawiającego, w przypadku
zwłoki w regulowaniu należności przekraczającej 30 dni.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do
zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust.
3, pomniejszonej o wartości zafakturowane do dnia odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
zobowiązuje się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 5% wartości umowy brutto,
określonej w § 1 ust. 3, pomniejszonej o wartości zafakturowane do dnia odstąpienia od
umowy.
Wykonawca w przypadku realizacji umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości
brutto zleconych prac.
Wykonawca w przypadku wadliwe przygotowanego drewna, np. niezgodnie z normą,
wadliwe okrzesanie, wyrobienie S2 niezgodnie z wymiarami zobowiązuje się do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5% CSD za każdy m3 wadliwie
przygotowanego surowca lub w wysokości straty obliczanej jako różnica ceny sortymentu
docelowego i wykonanego po obniżeniu jakości. Kara będzie stosowana po upływie
terminu wyznaczonego na poprawienie przygotowania drewna (przesortowanie, właściwe
okrzesanie itp.).
•
CSD –średnia cena 1 m3 drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego zamówienie - na

podstawie art. 4 ust.4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z
2013 r. poz. 465).
7. Wykonawca w przypadku uszkodzenia drzew zobowiązuje się do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50% CSD za każde drzewo: powyżej 15
szt./ha w rębniach, powyżej 30szt./ha w TP, powyżej 45 szt./ha w TW, powyżej 60
szt./ha w CP.
• (za uszkodzone należy uznać drzewo, na którym wystąpiły rany łyka lub drewna o
powierzchni ponad 20 cm2 (wg. Sprawozdania końcowego z wykonania tematu
badawczego "Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce, Katedra
użytkowania lasu WL SGGW w Warszawie 2009 r.).
8. Wykonawca w przypadku niestosowania olei biodegradowalnych w elementach tnących
pilarek i
maszyn zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 1000 % CSD za każdy ujawniony przypadek.
9. Wykonawca w przypadku każdorazowego braku zestawów środków pomocnych w
nagłych wypadkach i środków zapobiegających wydostawaniu
się oleju podczas
użytkowania maszyn
w odpowiedniej proporcji do maszyny zobowiązuje się do
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 150 % CSD za każde
urządzenie.
10. Wykonawca w przypadku uszkodzeń odnowień zobowiązuje się do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1000- 2000 % CSD za każdy 1 ha
uszkodzonej powierzchni , nie więcej niż koszt odtworzenia uprawy.
11. Wykonawca w przypadku pracy bez wymaganych środków ochrony indywidualnej
zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50 % CSD
za każdy przypadek.
12. Wykonawca w przypadku wadliwej techniki ścinki ręcznej zobowiązuje się do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500 % CSD za każdą pozycję cięć ze
stopniem wadliwych pni pow. 20%, nie więcej niż 10 % wartości usługi pozyskania
drewna na pozycji, której dotyczy uchybienie.
13. Potrącenie kar umownych nastąpi z bieżącej faktury za wykonane usługi, o ile
Wykonawca nie wniesie zastrzeżeń odnoszących się do zastosowania kary w terminie 7
dni od dnia otrzymania pisma informującego o jej naliczeniu. W przypadku uznania
zastrzeżeń Wykonawcy za zasadne, Zamawiający odstąpi od naliczenia i potrącenia kary.
14. W/w kary nie stanowią katalogu zamkniętego. Zamawiającemu i Wykonawcy
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu
cywilnego.
§ 11
1. Jeśli Wykonawca przedłożył przy podpisaniu umowy polisę od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na okres krótszy niż termin
obowiązywania umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania
ubezpieczenia co najmniej do dnia 31.12.2015 r. na kwotę jaką określił Zamawiający
oraz do złożenia (na 7 dni przed datą wygaśnięcia umowy ubezpieczenia) Zamawiającemu
potwierdzonej za zgodność kserokopii opłaconej polisy OC, pod rygorem możliwości
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy.
2. Nie realizowanie postanowień niniejszej umowy może być podstawą do jej rozwiązania ze
skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron.

§ 12
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach bez konieczności płacenia kar
umownych,
b) w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania prac w sposób
zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
c) w przypadku systematycznego naruszania przez Wykonawcę zasad określonych w § 9 i
§ 10 niniejszej umowy,
d) Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i
złożoną ofertą, a w szczególności nie przestrzega wymagań technologicznych
wykonania prac i nie używa deklarowanych w złożonej ofercie osób oraz sprzętu.
e) w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
§ 13
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w
umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności, z zastrzeżeniem, że
redukcja nieprzekraczająca w okresie obowiązywania umowy 30 % wartości umowy, nie
oznacza zmiany umowy:
a) nastąpi zmiana planu urządzania lasu,
b) w wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich Zamawiający będzie
zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia,
c) w wyniku sytuacji na rynku handlu drewnem nastąpią zmiany w zapotrzebowaniu na
surowiec drzewny lub/i nastąpią zmiany cen surowca,
d) w wyniku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych,
e) z uwagi na możliwość uzyskania przez Zamawiającego zewnętrznych środków
pomocowych umożliwiających sfinansowanie całości lub części zamówienia,
f)
w trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego w
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez
Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty,
g) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art. 3571 KC),
h) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana
obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), bądź przepisów
wewnętrznych, obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy
Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych),
i) zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
j) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku
dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach
szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek).
k) wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie usług
spowodowana: warunkami atmosferycznymi, zmianami spowodowanymi warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności niewypały i
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.

l)

w przypadku wystąpienia sytuacji klęskowych o charakterze nadzwyczajnym (np.
huraganowe wiatry, trąby powietrzne, powódź),
ł) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy o
charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie
zobowiązań – strony zobowiązują się do wspólnego określenia nowego terminu
realizacji przedmiotu umowy.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
przypadków wskazanych w umowie, które nie wymagają sporządzenia aneksu( § 1ust. 7,
§ 2 ust. 4 umowy)
3. Ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu określonego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek
roszczeń wobec Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 907z późn. zm.).
§ 15
Strony uzgadniają, że spory między nimi związane z wykonywaniem umowy będzie
rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Integralną część umowy stanowi oferta z formularzem cenowym oraz SIWZ.
§ 17
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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