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 Załącznik nr 3  
do zapytania ofertowego z dnia 13 lutego 2018 r. 

 

P R O J E K T 

 

U M O W A Nr ………… 

zawarta w dniu ………….….... 2018 roku pomiędzy 

Powiatem Grudziądzkim zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

reprezentowanym przez : 

1. Pana Edmunda Korgola – Starostę 

2. Pana Marka Szczepanowskiego – Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Pani Grażyny Kalita  – Skarbnika Powiatu 

 

a ……………………………………………… REGON: …………… NIP : …………………… 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania uproszczone 

plany urządzenia lasów oraz inwentaryzację stanu lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa, będących własnością osób fizycznych, wraz  

ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, o łącznej powierzchni 

1130,3154 ha gruntów leśnych na terenie gmin Grudziądz, Gruta, Łasin, 

Rogóźno, zgodnie w poniższym wykazem: 

Lp. Obręb 
Liczba 
działek 
leśnych 

Ogólna powierzchnia lasów 
(z ewidencji gruntów) 

ha 

1 2 3 4 

1 Annowo 6 2,5800 

2 Białochowo 11 17,5445 

3 Biały Bór 72 28,4482 

4 Boguszewo 7 2,6800 

5 Brankówka 23 7,5940 

6 Budy 3 9,7166 

7 Bukowiec 4 2,3700 
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8 Dąbrówka Królewska 26 67,6679 

9 Dusocin 8 6,9200 

10 Goczałki 21 11,8462 

11 Gogolin 37 28,9923 

12 Gołębiewko 1 1,1400 

13 Grabowiec 22 20,4121 

14 Gruta 15 4,7117 

15 Gubiny 11 13,8119 

16 Jakubkowo 21 5,9323 

17 Jankowice 3 1,2300 

18 Kitnowo 16 6,2400 

19 Kłódka Szlachecka 22 37,6315 

20 Kobylanka 39 10,1694 

21 Kozłowo 2 0,5900 

22 Leśniewo 17 16,7800 

23 Lisie Kąty 13 6,3922 

24 Mały Rudnik 51 23,6962 

25 Miasto Łasin 2 0,4246 

26 Mokre 43 42,5372 

27 Nicwałd 6 1,3300 

28 Nogat 9 5,4417 

29 Nowa Wieś 10 32,7247 

30 Nowe Błonowo 4 0,6342 

31 Nowe Mosty 11 7,1600 

32 Okonin 2 0,8787 

33 Orle 15 3,6084 

34 Parski 5 2,5788 

35 Piaski 31 20,5297 

36 Pieńki Królewskie 26 21,5249 

37 Plemięta 3 0,6700 

38 Plesewo 6 1,1400 

39 Pokrzywno 11 13,0712 

40 Przesławice 20 20,7565 

41 Rogóźno 28 39,8415 

42 Rogóźno Zamek 8 8,4032 
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43 Rozgarty 3 0,3900 

44 Ruda 78 99,5722 

45 Skarszewy 3 3,1670 

46 Skurgwy 14 38,8033 

47 Słup 24 53,4413 

48 Sosnówka 9 3,3892 

49 Stary Folwark 2 0,8117 

50 Szczepanki 25 56,0004 

51 Szembruczek 6 1,5300 

52 Szembruk 17 8,2735 

53 Szonowo Szlacheckie 1 0,1400 

54 Sztynwag 3 1,2100 

55 Szynwałd 18 9,2110 

56 Szynych 3 2,3200 

57 Świerkocin 14 15,4825 

58 Turznice 51 53,3935 

59 Wałdowo Szlacheckie 70 128,1927 

60 Węgrowo 33 22,8734 

61 Wielki Wełcz 38 36,8056 

62 Wielkie Lniska 3 1,7445 

63 Wybudowanie Łasińskie 4 5,4000 

64 Wydrzno 7 4,1500 

65 Zakurzewo 18 20,5583 

66 Zarośle 1 0,1300 

67 Zawda 5 3,7530 

68 Zawdzka Wola 2 1,2200 

OGÓŁEM 1143 1130,3154 

 

2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawnymi określonymi w: 

a) ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 788) 

b) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, 

uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 

poz. 1302), 
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c) ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) 

3. Szczegółowe warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia określone 

zostały w załączniku do umowy. 

 

§ 2 

1. Ustala się termin realizacji umowy do dnia ……………………. 2018 r. Do tego 

dnia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu wykonanych 

planów wraz z pozytywną opinią właściwego terytorialnie Nadleśniczego, oraz 

prognozę oddziaływania na środowisko wraz z opiniami i uzgodnieniami 

właściwych organów. 

2. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu planów oświadczy 

czy dzieło przyjmuje czy też żąda wykonania określonych poprawek. 

3. W przypadku zgłoszenia poprawek, Wykonawca dokona wskazanych przez 

Zamawiającego zmian w terminie 20 dni od dnia zgłoszenia poprawek. Do tego 

dnia Wykonawca doręczy Zamawiającemu ostateczną wersję planów  

w wymaganej ilości egzemplarzy. 

4. Jako miejsce odbioru prac ustala się siedzibę Starostwa Powiatowego  

w Grudziądzu – Wydział Ochrony Środowiska,  Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki 

Wodnej,  ul. Małomłyńska 1. 

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego 

przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przekazania 

przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określa się na kwotę 

………………….… zł brutto ( słownie: ……………………..……………). 

2. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy 

podpisany bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

3. Należność wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. 
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§ 4 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie fizycznej lub innemu 

podmiotowi gospodarczemu bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca dokona na swój koszt poprawek  

i uzupełnień do prac objętych niniejszą umową, wynikających z niezgodności  

ze stanem faktycznym w terenie, względnie uwag zgłoszonych przez właścicieli 

lasów lub Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne liczone  

od wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za : 

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca – 15 %, 

b) odstąpienie od realizacji umowy przez Wykonawcę – 20 %, 

c) opóźnienie w wykonaniu projektu opracowań lub ostatecznej wersji 

wykonanych prac – 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, a jeśli opóźnienie trwa 

dłużej niż 14 dni, w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia poczynając  

od dnia 15, 

d) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi za wady i w okresie gwarancji – 0,5 % za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w razie opóźnienia  

w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulegnie podwyższeniu o 50 % 

licząc od dnia upływu terminu. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

3. W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia wad stwierdzonych  

w okresie gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, 

na koszt Wykonawcy. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zostanie obciążony fakturą 

wystawioną przez Zamawiającego, której termin zapłaty wynosić będzie 14 dni  

od daty doręczenia. 

 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych 

wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności danych 

i informacji  pozyskanych w trakcie realizacji umowy, tak w czasie jej trwania, jak  

i po jej zakończeniu. 

3. W przypadku zakończenia współpracy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu 

wszystkich materiałów udostępnionych przez Zamawiającego. 

W przypadku korzystania w trakcie realizacji umowy z podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia, w formie pisemnej,  

z Zamawiającym warunków korzystania i przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 8 

1. Wykonawca, z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 

przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów. 

2. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego 

przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa 

zależnego. 

3. Wykonawca przenosi autorskie prawa majątkowe na następujących polach 

eksploatacji w zakresie : 

a) utrwalania i zwielokrotniana dokumentacji – poprzez wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy dokumentacji, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – 

poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub wynajem oryginału albo 

egzemplarzy, 

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt b – 

poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, 



Strona 7 z 7 

 

aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym. 

 

§ 9 

1. Ustala się, iż osobą do kontaktów i realizowania obowiązków ze strony 

Zamawiającego będzie: 

 Pan Kazimierz Sobótka, e-mail: kazimierz.sobotka@powiatgrudziadzki.pl,  

tel. 564514428. 

 Pani Anna Pastuszka, e-mail: anna.pastuszka@powiatgrudziadzki.pl, tel. 

56451430. 

2. Ustala się, iż osobą do kontaktów i realizowania obowiązków ze strony 

Wykonawcy będzie; 

 …………………………………………., e-mail: ………………….tel. …………...... 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca       Zamawiający 


