
Umowa  nr  1/2022/LAS 
     
W dniu                             r.  została zawarta umowa pomiędzy : 

 
Usługi  Komunalne Sp. z o. o  w Głubczycach,  ul. Pocztowa 8 , NIP: 7481002653   
reprezentowaną przez : 
-Pana                                           -  Prezesa 
zwaną  w dalszej części umowy  " Zleceniodawcą " 

a 
...……………………………………………………… 
……………………………………………………….. 
reprezentowanym  przez : 
 

……………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części  umowy "Zleceniobiorcą". 
     

§  1 
 Zleceniodawca  zleca, a  Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania na terenie Lasu 

Komunalnego w Głubczycach podległym  Zleceniodawcy  następujące prace : 
a) pozyskanie drewna, 
b) zrywka drewna, podwóz drewna. 
c) prace związane z hodowlą, ochroną upraw leśnych i ochroną ppoż., 
d) inne niezaplanowane a konieczne prace, m.in. związane z likwidacją klęsk żywiołowych.                                  

 
§  2 

1.  Zakres prac do wykonania określa „Wykaz ilościowy prac w okresie od 01-03-2021 r. do 
 28-02-2022 r., stanowiący załącznik nr. 1 do Umowy. 
2. Szczegóły dotyczące zakresu , czasu i miejsca wykonywania prac będą określane w 
miesięcznych zleceniach podpisywanych przez obie strony niniejszej Umowy. 
3. Wynagrodzenie wykonawcy określa się w oparciu o niżej wymienione składniki: 
  3.1.  pozyskanie drewna                                                     -            zł. 

   3.2.  zrywka drewna do        mb wielkowymiarowe          -            zł. 

   3.3. zrywka drewna do         mb średniowymiarowe          -           zł. 
3.4. podwóz drewna do        mb                                        -            zł.  

  3.5.  hodowla lasu, tj.:  
-sadzenie                                      -           zł 
-poprawki                                     -           zł 
-pielęgnacja upraw                       -           zł 
-czyszczenia wczesne                  -            zł 
-czyszczenia późne                      -            zł 
-melioracje agrotechniczne         -            zł 
-orka pługiem leśnym                  -           zł/1000mb. 
Do cen netto zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Strony ustalają, że przy wyliczaniu zapłaty za wykonane prace na rzecz Usług Komunalnych  
pomocne będą katalogi  pracochłonności dla poszczególnych rodzajów prac,  a w szczególności: 

a) katalog norm w zagospodarowaniu  lasu będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 6  
Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 19 marca 1991 r, 

b) katalog norm wzorcowych pracochłonności dla prac przy pozyskaniu drewna w 
Nadleśnictwach górskich i nizinnych ( Bedoń 1992 )  z zastrzeżeniem  iż sortymenty 
stosowe przeliczane będą w oparciu o m 3, 



c) ramowa tabela stawek za zrywkę wg. Lasów Państwowych. 
5.  Zleceniodawca zobowiązuje się płacić Zleceniobiorcy należności za usługi  wykonane  wg 

zleceń o których mowa w § 2 pkt.2. w terminie  30 dni od otrzymania faktury sporządzanej w 
oparciu o protokół odbioru robót. Protokół odbioru i faktura może obejmować część 
wykonanych robót lub usług. 

 
§  3 

1. W przypadku zwłoki w wykonywaniu robót przez Zleceniobiorcę w stosunku do terminu 
określonego w zleceniu, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę w wysokości   8,0 %  
wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki. 

2. W odniesieniu do prac zalesieniowych, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej w przypadku 
zwłoki w ich wykonaniu w stosunku do terminu określonego w zleceniu Zleceniodawca 
uprawniony jest do wykonania tych prac zastępczo i obciążenia  Zleceniobiorcy związanymi 
z tym kosztami. 

3. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonane roboty lub usługi przez 
Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie, 
a  Zleceniodawca  zobowiązany jest do ich zapłacenia. 

4.  Strony ustalają, że wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową przy wykonywaniu prac wynikających z niniejszej umowy spoczywają na 
Zleceniobiorcy.                        

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezwzględnego przyjęcia robót interwencyjnych                           
i natychmiastowego przystąpienia do działań związanych z ograniczaniem skutków klęsk                                       
żywiołowych.                                                  

6. W okresie zagrożenia pożarowego Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustalenia                               
i utrzymywania ze Zleceniodawcą stałego kontaktu . 

7.  Spółka Usługi Komunalne może wstrzymać prace leśne wykonywane prze Zleceniobiorcę w 
przypadku, gdy zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, stwarzaj niebezpieczeństwo pożaru oraz gdy 
są wykonywane niezgodnie z ustalonymi technologiami i technikami.  

 
§  4 

1.  Przy realizacji postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się, każda we własnym 
zakresie do dołożenia wszelkich starań by były one należycie wykonane,  bez szkód dla 
gospodarki leśnej   Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy. 

2.  Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi  w  
Gospodarstwie Leśnym Lasów Państwowych technikami i   technologiami, przestrzegając 
unormowań w : 

     a)  Zasadach Hodowli Lasu, 
     b) Instrukcji Ochrony Lasu, 
     c)  Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej, 
     d)  Instrukcji BHP przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu  gospodarki leśnej, 
     e)  Normach KJW na surowiec drzewny, 
     f)  Zasadach Konserwacji Surowca Drzewnego. 
3.  Zleceniobiorca zobowiązuje się zatrudniać pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do 

fachowego nadzoru nad wykonawstwem prac. 
4.  Zleceniodawca jest zobowiązany do: 
     a)  dokładnego wskazania miejsca pracy, 
     b)  określenie technologii i techniki pracy, 
     c)  wyznaczenia koordynatora w przypadku wykonywania prac na tej samej pozycji przez 

dwie lub więcej firm, 
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie pozostawiania na powierzchniach roboczych 

opakowań po materiałach pędnych, artykułach spożywczych i innych odpadów. W przypadku 
stwierdzenia takiego postępowania przeprowadzone będzie postępowanie mandatowe. 



6.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonywania pracy w obsadzie 2 osobowej przy ścince 
drzew. 

7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zleceniodawcy o zamiarze   
wprowadzania Podwykonawcy do wykonywania prac objętych niniejszą umową. Informacja 
powyższa winna być dokonana na piśmie. 

                                             
§  5 

1.  Szczegółowe zlecenia będą wystawiane na okres jednego miesiąca w terminie do 15-go dnia 
miesiąca poprzedniego. 

2.  Odbiór prac i podpisanie protokołu może nastąpić po zakończeniu prac na danej pozycji lub 
po częściowym wykonaniu prac w terminie do 5 dni od zgłoszenia przez Zleceniobiorcę 
zakończenia zadania lub jego części.  

3. Zgłoszenie zakończenia prac będzie przyjmowane w formie pisemnej zakończenia zadania w 
całości lub części. 

4. Odbiór prac musi być zrealizowany przy udziale przedstawicieli Zleceniodawcy i 
Zleceniobiorcy. 
 

§  6 
1.  Umowa została zawarta na okres od  01-03-2022 r.  do  28-02-2023 r. 
2.  Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu 3 - miesięcznego okresu 

wypowiedzenia . 
3.  Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego zaniedbania 

jednej ze stron przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy a w szczególności : 
a)  zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu prac ponad 10 dni w stosunku ustalonego w 

zleceniu - harmonogramie terminu, 
b) odmowy odbioru prac na skutek ich wadliwego wykonania, 
c) odmowy zapłaty za wykonane prace, 
d) nieprzestrzegania przepisów BHP i ochrony p. poż. 

4.  Strona, z której winy nastąpiło rozwiązanie  w trybie natychmiastowym, zobowiązana jest do 
naprawienia szkody wynikłej z tego tytułu drugiej stronie  na zasadach przewidzianych w 
Kodeksie Cywilnym. 

      
§  7 

Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone za obopólną zgodą w formie pisemnej               
w trybie aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część umowy. 
 

§  8 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§  9 
Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym. 
 

§  10 
Umowa została sporządzona w  2  jednobrzmiących egzemplarzach, z których strony otrzymają  
po  1  egzemplarzu. 
 
 
     Zleceniobiorca                    Zleceniodawca 
 
……………………….                                                             ………………………….. 


