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Umowa 

 

zawarta w Suchej Beskidzkiej w dniu  pomiędzy Powiatem Suskim mającym swą siedzibę w Suchej 

Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 

Suskiego, reprezentowany przez: 

 

Józefa Bałosa                      –  Starostę Powiatu Suskiego, 

Zbigniewa Hutniczaka        – Wicestarostę Powiatu Suskiego 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

 

Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca  zobowiązuje się do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu dla 

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych 

położonych na terenie gminy Budzów, Jordanów i wspólnot gruntowych położonych na 

terenie gminy Bystra Sidzina, Maków Podhalański, Zawoja, Jordanów powiatu suskiego 

wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko 

w standardzie wykonania zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów 

Państwowych zn. ZU.6007.3.2020  z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania 

środków związanych z funduszem leśnym na sporządzanie uproszczonych planów 

urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 16 października 2023 r. 

przez który należy rozumieć przedstawienie kompletnych wersji upul, przygotowanych 

zgodnie z wymaganiami, w tym posiadających udokumentowane uzgodnienia określone 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniku do umowy.  

 
§ 2 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną przez ofertą otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości                  zł netto,                                         zł brutto.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania zapłacone będzie w formie przelewu 

bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy przedstawiony na wystawionej fakturze w terminie 

14 dni od doręczenia wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  Fakturę należy wystawić na 

nabywcę: Powiat Suski, ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka,   NIP 552 14 27 933 ze 

wskazaniem odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5 b, 34 -200 

Sucha Beskidzka. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie by dzieło 

wykonać. 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy bez 

zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia,  

z zastrzeżeniem, że zmiany te nie przekroczą środków przeznaczonych na ten cel w budżecie 

Zamawiającego. 

5. Należność zostanie wypłacona za rzeczywisty zakres wykonanych prac na podstawie ceny 

jednostkowej (za 1 hektar lasu) ustalonej w wyniku przedmiotowego postępowania ofertowego. 

§ 3 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się  

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

- 10% wynagrodzenia, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca 
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- 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji  umowy do terminu wskazanego 

w § 1 pkt 2 umowy 

 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia. 
3. 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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy 

4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.  

§ 4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie 

lub zaniechanie. 

§ 5 

1. Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w wykonaniu dzieła w terminie oznaczonym  

w § 1 ust. 2, to Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin wykonania dzieła  

nie rezygnując z kary umownej lub może od umowy odstąpić bez potrzeby wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania zlecenia. 

2. Odstąpienie od umowy winno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dokonywać cesji 

wierzytelności. 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 7 lat - licząc od dnia podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 7 letniej gwarancji 

do bezpłatnego usuwania nieujawnionych w czasie odbioru prac, ewentualnych usterek (wad, 

braków, niejasności, pomyłek itp.) powstałych w trakcie sporządzania uproszczonych planów 

urządzenia lasu. 

2. O wykryciu usterki Zamawiający jest obowiązany poinformować pisemnie Wykonawcę 
wskazując rodzaj usterki. Na okoliczność usunięcia usterki strony sporządzą pisemny 
protokół, w którym określą zakres i termin usunięcia usterki. 

 

§ 8 

 

W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa - w tym prawa 

autorskie majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t. j.  Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) związane z wykonanym przedmiotem umowy. 

 

 

§ 9 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w sposób polubowny 

przez strony, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego.   

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,  

a jeden dla Wykonawcy. 

 

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

      ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                WYKONAWCA 

 

 
 
…………………………….. 
SKARBNIK POWIATU 
 
 

 
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016  (UE) 2016/679  dalej zwane RODO  informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-

200 Sucha Beskidzka. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: bip@powiatsuski.pl lub 

telefonicznie (33)87-57-900. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Pani/u również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /a danych 

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona  jest na stronie internetowej starostwa powiatowego   www.powiatsuski.pl w zakładce „ochrona danych 

osobowych” oraz w siedzibie urzędu na tablicach ogłoszeń. 

mailto:bip@powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl/

