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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 

1. Zamawiający:  
 

Wigierski Park Narodowy 
Siedziba: Krzywe 82, 16-402 Suwałki 
tel  0-87-5632540 
fax 0-87-5632541  
e-mail: wigry_pn@wigry.org.pl 
zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod 
nazwą:  

WYKONANIE PRAC LEŚNYCH W WPN W 2019 ROKU. 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”. 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Wigierskiego Parku Narodowego w 2019 roku usług w 
zakresie: pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zwierząt, 
ochrony ekosystemów lądowych, udostępniania ekosystemów lądowych Parku, rozdrabniania gałęzi. 
Zamówienie podzielono  na 12  części, tj.: 
Część 1 zamówienia: Lipniak, 
Część 2 zamówienia: Krzywe, 
Część 3 zamówienia: Leszczewek, 
Część 4 zamówienia: Gawarzec, 
Część 5 zamówienia: Słupie, 
Część 6 zamówienia: Powały, 
Część 7 zamówienia: Krusznik, 
Część 8 zamówienia: Mikołajewo, 
Część 9 zamówienia: Lipowe, 
Część 10 zamówienia: Wysoki Most, 
Część 11 zamówienia: Obręb Wigry (rozdrabnianie gałęzi), 
Część 12 zamówienia: Obręb Maćkowa Ruda (rozdrabnianie gałęzi). 
Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części zawierają załączniki do  SIWZ nr 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G oraz 
1H (dla rozdrabniania gałęzi).  
W przypadku zlecania przez wykonawcę prac podwykonawcom zamawiający żąda wskazania tych prac 
Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę na jedno, kilka lub wszystkie części zamówienia uwzględniając 
minimalne wymagania co do liczby i kwalifikacji osób oraz liczby maszyn.  
Zamawiający wymaga, aby do prac z zakresu mechanicznego pozyskania drewna oraz zrywki drewna 
pomocnicy Wykonawcy lub podwykonawcy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. Ewentualne zlecenia dodatkowe będą wynikać z przyczyn wskazanych 
w art. 67 ust. 1 pkt 3 (nieprzewidzianych sytuacji klęskowych – wichur, gradacji owadów) 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2019 r.- 31.12.2019 r. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali 
w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej 50 000zł o podobnym charakterze lub 
dysponują osobami, które takie zamówienie wykonywały, 
W przypadku prac innych niż rozdrabnianie gałęzi: 
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:  co najmniej (na każdą część zamówienia): 2 
osoby w tym 1 z uprawnieniami do mechanicznego pozyskiwania drewna i 1 z uprawnieniami do kierowania 
ciągnikiem podczas zrywki,  
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- dysponują osobą posiadającą aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków 
ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (DZ.U. z 2015 r. poz. 547), która będzie 
wykonywała zabezpieczanie upraw repelentem. 
- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej (na każdą część 
zamówienia): 1 ciągnik przystosowany do półpodwieszonej zrywki drewna wielkowymiarowego i 1 pilarka 
spalinowa do mechanicznego pozyskiwania drewna,  
W przypadku rozdrabniania gałęzi: 
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:  co najmniej: 3 osoby na każdą część zamówienia 
(wszystkie uczestniczą w pracach związanych z donoszeniem gałęzi) 
- dysponują niezbędnymi środkami technicznymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej: 1 urządzenie z 
własnym napędem - doczepiane do ciągnika lub montowane na nim, rozdrabniające  gałęzie o średnicy do 
15cm lub grubsze, na każdą część zamówienia 
Dla wszystkich prac: 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: posiadają środki na 
rachunku bankowym, lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 5 000zł na każdą część zamówienia  
(przykładowo jeżeli wykonawca składa ofertę na 2 części to powinien dysponować środkami lub zdolnością 
kredytową w wysokości min. 10 000zł). 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn podanych w art. 24 ustawy  
Ocena spełniania warunków wymienionych w pkt. 7 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż warunki te Wykonawca spełnił. 
 
8. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – obowiązkowo oraz: 
- status prawny: 
a) aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 - dokument 
ważny 6 miesięcy, 
b) wykaz prac o podobnym charakterze do zamawianych, wykonanych w latach 2016 – 2018 przez oferenta 
osobiście lub przez osoby wskazane w ofercie, z załączeniem informacji (referencji) od zleceniodawców o 
należytym wykonaniu przez oferenta tych usług (załączenie referencji nie dotyczy usług wykonywanych w 
Wigierskim Parku Narodowym), 
c) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego 
ubezpieczenia społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem wymaganych składek – dokument ważny 3 miesiące, 
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem 
podatków- dokument ważny 3 miesiące. 
- zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty: 
a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których oferent posiada 
rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub stwierdzająca zdolność kredytową 
w wysokości min 5000,00zł na każdą ze zgłaszanych do wykonania części- dokument ważny 3 miesiące.  
- zdolność techniczna – wymagane dokumenty: 
a) wykaz imienny osób i ich kwalifikacji, które będą wykonywać zamówienie z uwzględnieniem minimalnych 

liczb podanych w pkt. 7 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia, 
b) wykaz maszyn i narzędzi, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z uwzględnieniem 

minimalnych liczb podanych w pkt. 7 ogłoszenia - pod rygorem odrzucenia oferty, 
c) wykaz osób posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków 

ochrony roślin zgodnie z art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin (D.U. z 2015 r. poz. 547)., które będą 
wykonywały zabezpieczanie upraw repelentem.  

 
Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  RP składa  dokument  lub  
dokumenty, wystawione  w  kraju, w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające  
odpowiednio, że  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości, nie  orzeczono  wobec  niego  
zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie, nie  zalega  z  uiszczanie  podatków, opłat  lub  składek  na  
ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne, albo że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie  
lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymane  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  
organu. 
 
Brak dokumentów wymienionych w pkt. 8SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
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9. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
11. Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie – listownie lub faksem lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem otrzymania (adres e-mail 
zamawiającego: wigry_pn@wigry.org.pl lub wojciech.kaminski@wigry.org.pl ).  
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią SIWZ pod warunkiem, że 
zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia wyznaczającego połowę okresu od 
opublikowania ogłoszenia do  terminu składania ofert. 
Treść wyjaśnienia zostanie udostępniona na stronie internetowej, na której umieszczono SIWZ oraz przekazana 
jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ , bez wskazania źródła zapytania. 
12.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: 

1)  Wojciech Kamiński (w zakresie pozyskania i zrywki drewna oraz ochrony przeciwpożarowej), 
2)  Łukasz Skiendziul (w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony zwierząt, ochrony ekosystemów lądowych, 

usuwania gatunków obcych, rozdrabniania gałęzi), 
3) Adam Januszewicz (w zakresie udostępniania terenów parku).  

 
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować 
treść SIWZ. 
Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. 
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 
13. Wadium na każdą część zamówienia wynosi 1000zł  
Wadium wnosi się w formach określonych art.45, ust.6 ustawy. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 44113010590017339768200006 
14.  Termin związania ofertą wynosi 60 dni, liczone  od 30.11.2018 r. 
15. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 oraz formularzy 
cenowych zawierających ceny netto stanowiących - załączniki 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do SIWZ. Ofertę należy 
przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. W  przypadku  
podpisania oferty  przez  pełnomocnika  należy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo.  
Wszystkie strony oferty muszą być parafowane  przez oferenta. 
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę.  
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: 

1) adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1 SIWZ  
2) dopisek: „przetarg nieograniczony na wykonanie prac leśnych w WPN w 2019 roku”, 
3) nazwę i adres Wykonawcy. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.  
Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę. 
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
Do wypełnionego formularza ofertowego zawierającego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
przetargu należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Dokumenty wymienione  w  pkt.  8  
SIWZ, nie są wymagane na etapie składania ofert i będą wymagane tylko od Wykonawcy (Wykonawców), 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty 
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 
16. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 15 lub przesłać na adres wskazany w pkt. 1 SIWZ, 
do dnia 30.11.2018r., do godz. 9:00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2018r.,  o godz. 9:15. w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1 SIWZ, 
pok. nr 3 
Wykonawcy lub ich pełnomocnicy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
17.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
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Cenę oferty należy podać w  ofercie cenowej w walucie polskiej (z dokładnością do jednego grosza),  
uwzględniając zakres zamówienia określony w załącznikach  nr  1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do  SIWZ ( w 
załącznikach 1A...1H należy podać ceny netto, natomiast w załączniku nr 2 „OFERTA” - cenę brutto) 
18. Rozliczenia między zamawiającym  a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 
19. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 
cena – 60 % (najwyższa ocena – najniższa cena), liczba os. zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji 
zamówienia – 30% (najwyższa ocena – największa l. os. Zatrudnionych na umowę o pracę), doświadczenie przy 
wykonywaniu prac leśnych – 10% (najwyższa ocena – największa, potwierdzona liczba lat doświadczenia przy 
wykonywaniu prac leśnych) 
 
Ocena ofert dokonana zostanie zgodnie z formułą: 
- według kryterium cena: 
punkty  za  kryterium „cena”  = ( cena najniższa wśród ofert / cena  danej oferty )  x 100 pkt  x 60%. 
- według kryterium „liczba os. Zatrudnionych na umowę o pracę” : 
punkty za kryterium „l.os. zatr. na um. o pracę” = (l. os.badanej oferty / największa liczba os. wśród ofert ) x 100 
pkt x 30%. 
- według kryterium „doświadczenie” : 
punkty za kryterium „doświadczenie” = (l. lat doświadczenia badanej oferty / największa liczba lat 
doświadczenia wśród ofert ) x 100 pkt x 10%. 
 
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów. 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej 
oferty. 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
oceny. 
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 
Podpisanie umowy nie wymaga dokonywania dodatkowych formalności. 
20.  Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
21. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia – zgodnie z działem VI ustawy. 
23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
24. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
25. Oferentowi przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty w przypadku nierozstrzygnięci przetargu z 
winy zamawiającego. 
26. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29, ust. 4 ustawy. 
27. Określenie sposobu udokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę przy mechanicznym 
pozyskaniu i zrywce drewna:  
- na etapie składania oferty - oświadczenie o zatrudnianiu do ww. prac osób na podstawie umowy o pracę. – na 
etapie realizacji zamówienia – oświadczenie będzie podlegało kontroli przez Zamawiającego w trakcie realizacji 
zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że dany rodzaj prac jest wykonywany, Wykonawca w każdym 
momencie może zostać wezwany  do okazania dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek na 
ubezpieczenie społeczne za pracownika pomagającego przy ww. pracach. Brak potwierdzenia, że pracownik 
wykonuje czynności na podstawie umowy o pracę skutkować będzie karami określonymi w umowie o 
udzielenie zamówienia. 
28. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania określonych prac przez Wykonawcę, 
 
Załączniki: 
1. Opis  przedmiotu  zamówienia – formularz cenowy i zestawienie kosztów - załącznik  nr 1 (ABCDEFGH) 
2. Formularz  oferty – załącznik nr 2 
3. Wzór umowy  – załącznik nr 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

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

              PIECZĘĆ OFERENTA 

OFERTA 

DANE O OFERENCIE: 

1.  pełna nazwa: ....................................................................................................  

2.  siedziba: ........................................................................................................... 

3.  kontakt telefoniczny: ........................................................................................  

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

5.  Nr NIP: ............................................... REGON: ............................................. 

OFERTA: 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „wykonanie prac leśnych w WPN w 2019 roku”, składamy 

niniejszą ofertę: 

Oferuję wykonanie prac objętych zamówieniem w częściach (Przewidywany VAT na usługi leśne w 2019 roku, to 8% - nie 

dotyczy osób nie będących płatnikami VAT lub korzystających ze zwolnienia):  

 
1) Lipniak – cena netto:.........................................................brutto ............................................... zł  

 

(słownie: ............................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

2) Krzywe – cena netto:.........................................................brutto ............................................... zł  

 

(słownie: ............................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

3) Leszczewek - cena netto:.........................................................brutto ............................................... zł  

 

(słownie: .....................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

 

4) Gawarzec – cena netto:.........................................................brutto ............................................... zł  

 

(słownie:............................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

5) Słupie – cena netto:.........................................................brutto ............................................... zł  

 

(słownie:............................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

6) Powały – cena netto:.........................................................brutto ............................................... z 

 

(słownie:............................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

7) Krusznik – cena netto:.........................................................brutto ............................................... z 

 

(słownie:............................................................................................................), w tym VAT ....................... zł 

. 

8) Lipowe – cena netto:.........................................................brutto ............................................... z 

 

(słownie:...........................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

9) Mikołajewo – cena netto:.........................................................brutto ............................................... z 

 

(słownie:..........................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

10) Wysoki Most – cena netto:.........................................................brutto ............................................... z 

 

(słownie:..........................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

11) Wigry - cena netto:.........................................................brutto ............................................... z 

 

(słownie:..........................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

12) Maćkowa Ruda - cena netto:.........................................................brutto ............................................... z 

 

(słownie:..........................................................................................................), w tym VAT ........................ zł 

 

Ceny podane wyżej są zgodne z podanymi przeze mnie w załączniku nr 1 do SIWZ. 

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

podpis oferenta 
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2.  Oświadczam, że: 

a.  zapoznałem się z SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, 

b.  akceptuję wskazany w SIWZ czas związania z ofertą, 

c.  zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do jej treści zastrzeżeń, 

d.  w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy  

na warunkach i zasadach przedstawionych w załączonym do SIWZ projekcie, 

e.  posiadam  niezbędną wiedzę, odpowiednią sytuację finansową oraz przygotowanie fachowe i techniczne do 

realizacji zamówienia, 

f.  znane są mi przepisy dotyczące ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej oraz bhp i zobowiązuję się do 

ich przestrzegania podczas wykonywania zlecanych mi prac, 

g.  posiadam lub w przypadku wybrania mojej oferty - będę posiadał aktualne zaświadczenie o odbytym 

szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami i zobowiązuję się 

do systematycznego szkolenia i kierowania na badania profilaktyczne podwładnego personelu realizującego 

usługi w moim imieniu (dotyczy robotników własnych i podwykonawców). 

3.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – prawo zamówień publicznych. 

 

4.  Przy realizacji prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna będę zatrudniał ………..… osób na 

podstawie umowy o pracę (wpisać obowiązkowo liczbę osób – element jest kryterium oceny).  

 

 

5.  Posiadam ………. lat doświadczenia w wykonywaniu prac leśnych (wpisać obowiązkowo – element jest 

kryterium oceny). W przypadku doświadczenia uzyskanego poza terenem Wigierskiego Parku 

Narodowego należy obowiązkowo dołączyć referencje z jednostek, na których prace te były 

wykonywane. 

6.  Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień 30.11.2018r.  

 

 

 

 

Do niniejszej oferty załączam Jednolity Europejski Druk Zamówienia (JEDZ) – dokument wymagany 

obowiązkowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................., ...................................... 

       miejscowość        data 

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

            pieczęć i podpis oferenta 
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UMOWA Nr ……./2019 (wzór)  

o zamówienie publiczne na wykonanie prac leśnych w WPN w 2019 roku  

 

Zawarta w dniu 25.01.2018 roku pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krzywem 82, 16-402 Suwałki, 

zwanym  dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez: 

1. Jarosława Borejszo – Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego  

a: ……, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,   

reprezentowanym przez: 

1. ………. 

§1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania prac leśnych wymienionych w załączonym do umowy wykazie - 

załącznikach Nr 1A,1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H stanowiących integralną część niniejszej umowy, na podstawie 

comiesięcznych zleceń otrzymanych od osób reprezentujących Zleceniodawcę – Leśniczych Obwodów Ochronnych: 

…... 

§2.  

1. Zlecenie sporządzane będzie przez Leśniczych reprezentujących w umowie Zleceniodawcę. Pozycje cięć będą 

przekazywane Zleceniobiorcy protokolarnie przed rozpoczęciem ich realizacji.  

2. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy, Zleceniodawca ma 

prawo do zmiany rozmiaru i zakresu prac przy każdej pozycji przetargowej lub do całkowitego odstąpienia od realizacji 

części zamówienia. 

§3  

1. Zleceniobiorcy tytułem wykonania umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości zgodnej z protokółem odbioru 

robót, obliczonej na podstawie stawek jednostkowych (netto) zamieszczonych w załącznikach Nr 1A, 

1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H do niniejszej umowy oraz doliczonej stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury.  

2. Łączna wartość (brutto) zamówienia na jaką zostaje zawarta umowa ze Zleceniobiorcą wynosi ….zł (słownie złotych: 

…..) 

3. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazane przez wykonawcę konto w terminie 30 dni od daty wystawienia 

rachunku na podstawie protokołu odbioru robót. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wystawiania faktury po każdym odbiorze robót potwierdzonym protokółem. 

5. Strony dopuszczają możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, w sytuacjach, których nie dało się przewidzieć 

przed podpisaniem umowy. Ewentualne zlecenia dodatkowe będą wynikać z nieprzewidzianych sytuacji klęskowych 

takich jak: wichury, gradacje owadów.  

6. W przypadkach, o których mowa w §2, ust. 2 Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za 

rzeczywiście wykonaną część umowy 

§4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje do takiego prowadzenia prac, aby nie uszkodzić zdrowych drzew oraz nie niszczyć 

podszytów. 

2. Zleceniobiorca będzie wykonywał zrywkę mechaniczną drewna wielkowymiarowego metodą „półpodwieszoną”, chyba, 

że Zleceniobiorca ustali inaczej. 

3. W razie stwierdzenia na gruncie uszkodzeń drzew spowodowanych wykonywaną przez Zleceniobiorcę zrywką drewna i 

zapisania tego faktu w protokole odbioru robót, zmniejsza się w protokole odbioru robót masę zerwanego drewna o 

niżej wymienione ilości: 

1) za istotne uszkodzenia podrostu lub podszytu      - 0,5m3 

2) uszkodzenie 1szt. drzewa w drzewostanie do III kl. wieku włącznie  - 0,5m3, 

3) za uszkodzenie 1szt. drzewa w drzewostanie powyżej III klasy wieku: 

a. drzewo iglaste dorodne       - 1,5m3, 

b. drzewa liściaste cenne (dąb, grab, lipa)      - 2,0m3 

c. pozostałe drzewa       - 0,5m3 

4. Zleceniodawca zobowiązuje się do wyznaczenia wszystkich drzew przeznaczonych do usunięcia. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ścinki tylko drzew wyznaczonych przez Zleceniodawcę. 

6. W przypadku ścięcia przez Zleceniobiorcę drzew niewyznaczonych przez Zleceniodawcę, zmniejsza się w protokole 

odbioru robót masę pozyskanego i zerwanego drewna o niżej wymienione ilości: 

1) ścięcie niewyznaczonego drzewa „ponadprzeciętnego”, którego pierśnica jest co najmniej 20% większa od 

przeciętnej pierśnicy drzew rosnących w tym samym wydzieleniu - 3m3, 

2) ścięcie niewyznaczonego drzewa gatunku cennego (dąb, grab, lipa , gat. iglaste IV i st. klasy wieku) - 2m2 

3) ścięcie niewyznaczonego drzewa innego niż wymienione w punktach 1 i 2 - 1,5m3. 

§5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zleconych prac ściśle wg wskazówek osób reprezentujących 

Zleceniodawcę odpowiedzialnych za ich realizację. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody, w tym do stosowania 

biodegradowalnych środków smarnych do otwartych układów tnących, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa 

i higieny pracy obowiązujących w Wigierskim Parku Narodowym,   

3. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z 

zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) oraz „instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”  dostępnej do wglądu w kancelarii Leśniczych. 
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4. Podczas wykonywania zlecenia na terenie WPN Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez niego 

i jego pracowników przepisów o ochronie przyrody, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo nakazywania przerwania prac w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów 

przez Zleceniobiorcę lub angażowanych przez niego Podwykonawców. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zatrudniania pracowników pomagających pilarzom i zrywkarzom przy  pracach 

związanych z mechanicznym pozyskaniem i zrywką drewna na podstawie umowy o pracę. W przypadku stwierdzenia 

przez Zleceniobiorcę wykonywanie tego rodzaju prac, Zamawiający ma prawo doraźnie, w wybranym przez niego 

momencie, żądać od Zleceniobiorcy okazania dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek na ubezpieczenie 

społeczne, potwierdzających formę zatrudnienia pracownika. 

7. Chęć wykonywania przez Zleceniobiorcę wszelkich prac  objętych umową w dni wolne od pracy wymaga uzyskania 

uprzedniej zgody od osoby repezentującej Zleceniodawcę – właściwego leśniczego. 

 

§6 

1. Umowę zawiera się na okres od ….2019 roku do 31.12.2019 roku. 

 

§7 

1. Umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym z winy Zleceniobiorcy w przypadku stwierdzenia: 

1) rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę przepisów o ochronie przyrody, 

2) rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę przepisów bhp,  

3) rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę przepisów przeciwpożarowych, 

4) rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę innych przepisów prawa obowiązujących w Wigierskim Parku Narodowym, 

2. Umowa może zostać rozwiązana z winy Zleceniobiorcy w przypadku: 

1) niewykonania prac w przyjętym w zleceniu terminie, stwierdzone na podstawie trzech uwag w protokole odbioru robót 

o nie dotrzymaniu terminu realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcę, 

2) nieprawidłowego wykonania prac objętych zleceniem, stwierdzone na podstawie trzech uwag w protokole odbioru robót 

o nieprawidłowej realizacji powierzonych prac. 

3) innego sposobu zatrudniania pracowników do prac z zakresu mechanicznego pozyskania i zrywki drewna, niż sposób 

określony w §5, ust. 6 niniejszej umowy.  

 

§8 

1. Zleceniobiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców informując o tym fakcie Zleceniodawcę.  

§9 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy przysługuje kara umowna w 

wysokości: 

1) 1 % wynagrodzenia od wartości całego zamówienia objętego umową za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy, 

2) 5 % wynagrodzenia od wartości całego zamówienia objętego umową w przypadku rozwiązania umowy z winy 

Zleceniobiorcy. 

2. W przypadku, gdy wysokość szkody jest wyższa od kary umownej, stronom przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego 

§10 

1. Zleceniobiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wynagrodzenia od wartości całego zamówienia objętego 

umową w przypadku rozwiązania umowy z winy Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków określonych w §2, ust. 2 

niniejszej umowy. 

§11 

1. Każda zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§12 

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§13 

1. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

ZLECENIODAWCA:                                                               ZLECENIOBIORCA: 

 

 

 


