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                                                            Załącznik nr 3 
 
 
UMOWA …………………….. 

 
            W dniu…………... w Kudowie Zdroju pomiędzy Parkiem  Narodowym Gór Stołowych 
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych  –  mgr inż. Bartosz Małek 
 
a firmą  
 
zwanym w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………. została 
zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

  1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie regulaminu udzielania zamówień publicznych w PNGS o wartości poniżej 
30 000, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Prace szkółkarskie, 
sadownicze i pszczelarskie” w poniższym zakresie rzeczowo – terminowym. 

 
Szczegółowy opis wykonywanych prac: 
 
 
Ochrona owadów zapylaczy. 

 
Lp. Wyszczególnienie prac 

Zakres prac Termin 
wykonania j.m. ilość rg 

1 
Prace polegające na wzbogaceniu bazy 
pożytkowej owadów zapylaczy. 

rg 254 254 II-XII 

2 Prace związane z ochroną owadów zapylaczy. rg 343 343 II-XII 

3 Transport materiałów. godz. 6 0 II-XII 

    
597 

 
      

Ochrona  starych odmian drzew i krzewów owocowych. 

 
Lp. Wyszczególnienie prac 

Zakres prac Termin 
wykonania j.m. ilość rg 

1 Koszenie sadów. ha 6,33   II-XII 

2 Prace sadownicze. rg 360 360 II-XII 

3 Transport materiałów. godz. 10 0 II-XII 

 
   

360 
 

Szkółka leśna 

 
Lp. Wyszczególnienie prac 

Zakres prac Termin 
wykonania j.m. ilość rg 

1 Prace w nasiennictwie rg 250 250 II-XII 

2 Prace sadownicze. rg 1750 1750 II-XII 

3 Transport materiałów. godz. 15 0 II-XII 

 
   

2000 
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2. Orientacyjne wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą, wynosi , 
słownie złotych: 
3. Do wynagrodzenia netto, za zrealizowane prace będzie doliczana wartość podatku VAT w 
wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone w oparciu o ceny jednostkowe 
wykonania poszczególnych prac zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie. 
5. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3, zawierają wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne 
do wykonania prac z należytą starannością. 
  

§ 2 
 
 

Szczegółowy opis wykonywanych prac.  
 
 

1. Ochrona owadów zapylaczy.  Prace polegają na : 
 
Ad1.  Pielęgnacji kwietnej łąki i kolekcji roślin ( uprawianie, nawożenie, podlewanie, pielenie i inne), 
tworzeniu miejsc polepszających warunki bytowania owadów zapylających w ekosystemach 
(sadzenie krzewów i drzew , pielęgnacja), sadzeniu kwitnących zielnych roślin wieloletnich, ich 
uprawa i pielęgnacja. 
Ad2. Bieżącej naprawie kłód bartnych, osadzaniu rodzin pszczelich, pracach w pasiece itp. , 
Ad3. Przewozie wszelkich materiałów potrzebnych w realizacji zaplanowanych zadań.   
  
2.Ochrona  starych odmian drzew i krzewów owocowych. Prace polegają na : 
Ad1,. Koszeniu sadów wraz z wyniesieniem pokosu, w  sposób nie powodujący uszkodzeń drzew i 
krzewów owocowych.  
Ad2. Sadzeniu/przesadzaniu młodych drzewek, naprawach bieżących ogrodzeń i infrastruktury, 
poprawianiu osłon, nawożeniu organicznym formowaniu koron, pracach sanitarnych- wycinaniu 
martwych konarów, odsłanianiu zacienionych drzew owocowych. 
Ad3. Przewozie wszelkich materiałów potrzebnych w realizacji zaplanowanych prac.   
 
3. Szkółkarstwo i nasiennictwo.   
 
Ad1. Zbiór niewielkich ilości nasion lub owoców np.: jarząb, wiąz, głóg, lipa, róża i inne. Prace w 
suszarni Pasterka 2, przy przerobie nasion. 
Ad2. Szkółki- prace polegają na : 
- ręcznym pieleniu w rzędach oraz wzruszaniu gleby na międzyrzędach z wyniesieniem chwastów ( 

zabieg wykonywany kilkukrotnie w zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery 
razy),  

-  pieleniu w rzędach oraz wzruszaniu gleby na międzyrzędach z wyniesieniem chwastów, 
- ręcznym pieleniu w pasach z wyniesieniem chwastów (zabieg wykonywany kilkakrotnie w 

zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy), 
- ręcznym pieleniu w pasach z wyniesieniem chwastów w okresie wschodów, 
- wykaszanie na pasie przy ogrodzeniu szkółki ( zabieg wykonywany kilkakrotnie w zależności od 

tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy), 
- utrzymaniu kwater w czarnym  ugorze poprzez motyczenie ręczne lub  zaprzęgiem konnym 

wykonywany kilkakrotnie w zależności od tempa wzrostu chwastów, średnio cztery razy),  
- ręcznym zimowym przekopaniu na głębokość 30 cm  zamiennie prace zaprzęgiem konnym – 
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orka,  norma w przeliczeniu na rg wynosi 4rg/ar   (zabieg wykonywany jednokrotnie) 
- ręcznym wyjęciu  sadzonek  2-3  latek liściastych, sortowaniu, liczeniu, 
- ręcznym wyjęciu sadzonek 4-5 latek iglastych , sortowaniu, liczeniu, 
- ręcznym siewie nasion leśnych, 
- ręcznym szkółkowaniu, 
- osłonięciu szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi ( zakładanie mat) , 
- ochrona szkółki przed patogenami, 
 - utrzymanie rowów  wokół szkółek, 
- innych pracach, np.: naprawa ogrodzeń, malowanie słupków, naciąganie siatki,  pryzmowanie 

kompostu, zwalczanie gryzoni. 
Ad3. Przewóz wszelkich materiałów potrzebnych w realizacji zaplanowanych zadań.   
 
 

§ 3 
 
1.Strony zgodnie ustalają, że ze względu na ochronę przyrody w związku ze specyfiką gospodarki 
leśnej rozmiar prac, terminarz ustalony w §1 niniejszej umowy  oraz zakres zlecenia ma charakter 
szacunkowy i może ulec zmianie ze względu na sytuację przyrodniczą. 
2.Strony ustalają, że prace zostaną wykonane zgodnie z zakresem rzeczowo-terminowym z §1. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przyjętego zobowiązania, pod rygorem odstąpienia 
od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
4.Strony zgodnie postanawiają, że realizacja niniejszej umowy musi dochować pierwszeństwa 
zadaniom statutowym Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju, na terenie którego 
będzie realizowana. Ochrona Parku stanowi w tym przypadku wartość nadrzędną i może stanowić 
podstawę do zmiany niniejszej umowy bez odszkodowania dla stron. 
 

 
§ 4  

 
1. Strony ustalają, że podstawę do kalkulacji wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi 
podana  poniżej w tabela wartości (zgodne z formularzem cenowym wykonawcy). 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 

miar 

 

Ilość 

 

Cena  

(netto)  
Wartość 

ogółem 

netto 

  

Wartość 

ogółem brutto. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Roboczogodziny rbg 2957    

2 Koszenie sadu ha 6,33    

3 Transport materiałów godz 31    

Ogółem:      

 
§ 5 

 
1.Preliminarz rzeczowy prac do wykonania przez Wykonawcę będzie ustalony w kolejnych 
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zleceniach wystawionych przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik  do niniejszej 
umowy. 
2.Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy, w części określonej w 
„Preliminarzu rzeczowym” (o którym mowa w pkt. 1) będzie wystawione przez Zamawiającego 
zlecenie, obejmujące przedmiot, zakres i termin wykonania robót. Zlecenie pozostanie w zgodności 
z postanowieniami §1 oraz §2 niniejszej umowy. 
3. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do przekazania Zlecenia jest 
Kierownik szkółki leśnej lub jego Zastępca. 
4. Upoważnionym przedstawicielem  Wykonawcy, uprawnionym do potwierdzenia przyjęcia 
zlecenia jest –  
5. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zlecenia bez oddzielnego wezwania pod rygorem 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
6. Strony ustalają, że Zamawiający  dokona skutecznego doręczenia zlecenia za pokwitowaniem 
Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Zlecenie może także zostać doręczone listem 
poleconym, faksem lub e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres………………-………………. . 
 

§ 6 
 

Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w umowie: 
1. Na podstawie protokolarnego odbioru robót, w terminie do 15 dni od daty złożenia prawidłowo 
wystawionej  faktury VAT  w siedzibie Zamawiającego.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu płatności bez naliczenia ustawowych 
odsetek za zwłokę przez Wykonawcę, w przypadku zalegania Wykonawcy z terminami wykonania 
poszczególnych zleceń z winy Wykonawcy.  

§ 7 
 
1. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed końcem zlecenia zgłosi Zamawiającemu 
gotowość odbioru właściwie wykonanych robót. 
2. Warunkiem dokonania odbioru robót w zakresie wynikającym z przedmiotu danego zlecenia, 
będzie sporządzony przez Zamawiającego „Protokół odbioru”. 
3. Na okoliczność odmowy dokonania odbioru robót Zamawiający sporządzi „Notatkę służbową. 
Odmawiając dokonania odbioru danego zlecenia Zamawiający zobowiązany jest do podania w 
„Notatce służbowej”  zakresu niewykonanych prac  lub opisania stwierdzonych usterek w 
należytym wykonaniu przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia niewykonanych prac lub do usunięcia 
stwierdzonych w „Notatce służbowej” usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w 
tej Notatce służbowej). 
5. W ustalonym terminie odbioru robót, brak udziału Wykonawcy, nie wpływa na skuteczność 
dokonanych ustaleń przez Zamawiającego. W takim przypadku, Zlecający jest zobowiązany 
niezwłocznie doręczyć treść „Notatki służbowej” Wykonawcy. Powyższy warunek odnosi się także 
do sytuacji, w której Wykonawca biorący udział w odbiorze odmówi złożenia swojego podpisu w  
„Notatce służbowej”. 
6.  Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie wyłącznie przyjęty przez strony 
„Protokół odbioru” uwzględniający usunięcie usterek lub dokończeniu zlecenia. 

§ 8 
1. W przypadku zwłoki w usunięciu usterek przez Wykonawcę, Zamawiający wstrzymuje 
wypłacenie wynagrodzenia do czasu ich usunięcia. 
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości zlecenia, Zamawiający  naliczy karę 
umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto od całości zlecenia, liczonego za 
każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, z tym że koniec 
naliczania kary określa się na 14 dni od terminu wykonania zlecenia. Po tym dniu nastąpi 
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wypowiedzenie umowy z winy Wykonawcy. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonej kary umownej z 
wynagrodzenia za wykonane zlecenie. 
4. Strony ustalają, że warunkiem przerwania biegu terminu naliczania kary umownej przez 
Zamawiającego będzie pisemne oświadczenie Wykonawcy o zgłoszeniu odbioru robót w dacie 
jego złożenia w siedzibie Zamawiającego. W przypadku nie dokonania odbioru przerwanie biegu 
terminu naliczenia kary umownej nie ma zastosowania. 
5. Osoby wykonujące prace muszą posiadać uprawnienia do wykonywania tych prac. Zamawiający 
jest uprawniony do kontroli posiadania tych uprawnień. Za dopuszczenie bez uprawnień 
(kwalifikacji) lub za dopuszczenie z nieprawidłowymi uprawnieniami (kwalifikacjami) osoby w celu 
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł za 
każdy stwierdzony przypadek. Niniejsza kara ma zastosowanie także do podwykonawców. 
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
7. W przypadku świadomego działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego (np. kradzież 
drewna) przysługuje Zamawiającemu prawo wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy. 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania wykonywania danego zlecenia lub prawo 
zmiany zakresu rzeczowego zleconych prac, wynikających z zapisu § 1 umowy po terminie 
wystawienia zlecenia, w tym także w trakcie wykonywania zlecenia. Strony ustalają, że powyższe 
uprawnienie musi wynikać z uzasadnionego interesu Zamawiającego przy realizacji zadań 
statutowych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju, na terenie którego będzie 
wykonywana niniejsza umowa. 
2. Wstrzymanie wykonania lub zmiana zakresu rzeczowego zlecenia wynikającego z § 1 umowy nie 
rodzi obowiązku odszkodowawczego po stronie Zamawiającego. 
3.W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 1, Wykonawcy przysługiwać będzie 
wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część zlecenia, stwierdzoną w „Protokole odbioru”. 

 
§ 10 

 
1. Strony ustalają, że Wykonawca  ubezpieczy siebie i zatrudnionych pracowników od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz ponosić będzie odpowiedzialność 
za zaistniałe wypadki przy pracy. 
2. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał przedmiot umowy z uwzględnieniem wszelkich 
wymogów prawa, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa pożarowego, ochrony środowiska 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach wykonywania umowy Wykonawca zobowiązuje 
się do przestrzegania: 
a. „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu 
gospodarki leśnej” – zarządzenie  nr 14/2012 Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych z dnia 
25.09.2012 r. w sprawie instrukcji prac w zakresie gospodarki leśnej. 
b. Rozporządzenia 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) 
c. „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” obowiązującej od 1.01.2012 roku 
d. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U Nr 58, poz. 405 z późn. zm.) 
e. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
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sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U Nr 
109, poz. 719) 
3. Wykonawca  zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy 
wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także stosowne 
uprawnienia do wykonywania poszczególnych usług. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazywania przerywania wykonywanych prac, w 
przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ochrony pracy, w sposób stwarzający zagrożenie dla 
życia i zdrowia pracowników  realizujących prace lub osób postronnych. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do wskazania i przekazania powierzchni roboczej, wyznaczeniu 
drzew przeznaczonych do ścinki, ustalenia głównego kierunku obalania, oznakowania powierzchni 
tablicami ostrzegawczymi, wskazania miejsc mygłowania drewna oraz kierunku zrywki i wywozu. 

 
§ 11 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1. Wykonywania zleconych prac w sposób nie powodujący szkód w zasobach przyrodniczych 
ekosystemów Parku. Jeżeli uszkodzenia wystąpią, zleceniobiorca zobowiązuje się je naprawić lub 
wyrównać straty materialne jakie poniósł Park w oparciu o komisyjne szacowanie strat. 
2. Codziennego pozostawiania powierzchni roboczej po zakończeniu prac w należytym porządku, 
rozumie się przez to: 
a) udrożnienie dróg leśnych, 
b) usunięcie odpadów pozrębowych blokujących odpływ wód ze światła rowów i przepustów, 
c) codzienne zabieranie z powierzchni roboczej odpadów zanieczyszczających środowisko. 

 
§12 

 
        Zamawiający  nie żąda wniesienia  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
 
 

§ 13 
 

 Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r. 
 

 
 
 

§14 
 

 Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, skutkować będzie 
naliczaniem kary umownej dla Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto ustalonego w 
§1 umowy. 

§ 15 
 

1. Wszelkie zmiany do umowy, oprócz zmian dotyczących uwarunkowań przyrodniczych 
opisanych w § 1 umowy, związanych ze specyfikacją prowadzenia gospodarki leśnej, wymagają 
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany w zakresie postanowień § 1 dokonywane będą przez Zlecającego w trakcie 
wykonywania umowy, w zależności od aktualnych wymogów ochronnym PNGS. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zmiany: 
1) terminu realizacji niniejszego zamówienia publicznego, spowodowanego przez: 
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe, warunki 
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atmosferyczne uniemożliwiające prawidłową realizację przedmiotu umowy; 
b)zmiany spowodowane czynnikami przyrodniczymi; 
c) zmiany terminu realizacji zleceń w przypadku, gdy: nastąpi rezygnacja lub zmiana 
harmonogramów wynikających z zawartych umów na sprzedaż drewna, wystąpi brak możliwości 
zbytu planowanych gatunków i sortymentów drewna, wystąpi konieczność przestrzegania prawa z 
zakresu ochrony przyrody; 
d) inne nadzwyczajne zdarzenia losowe i siły wyższe, bądź przyczyny zewnętrzne niezależne od 
Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 
 

§ 16 
 

Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 
1) załącznik nr 1 –  oferta; 
2) załącznik nr 2 – wzór zlecenia i notatka służbowej. 
  

§ 17 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych RODO oraz ustawy z 
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781), w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych, Zamawiający oświadcza że klauzula informacyjna o 
przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, pod 
adresem http://www.pngs.com.pl a Wykonawca że zapoznał się z treścią klauzuli. 

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Spory, 
które mogą wystąpić w trakcie realizacji postanowień umowy strony poddają właściwości Sądu 
według siedziby Zamawiającego. 

§ 19 
 

Umowa została sporządzona w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach.  
 
 
  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
 
 
    ...................................                                                                  ........................................                                                 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pngs.com.pl/
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Załącznik nr 2 do umowy 
 

Kudowa Zdrój, dnia …………… 
 

Park Narodowy Gór Stołowych 
Notatka służbowa 

 
Dotyczy zlecenia nr …………………….z dnia ……………………….. do umowy nr ……………… z dnia 
……………………….. 
zawartej pomiędzy: 

 Park Narodowy Gór Stołowych 
zwanym Zleceniodawcą  
a 

 …………………………………………. 
 
zwanym Zleceniobiorcą 

W dniu ………………. wyznaczonym jako termin odbioru robót wynikającym z wymienionego 
zlecenia, Zleceniodawca z udziałem Zleceniobiorcy (bez udziału Zleceniobiorcy) 

 nie dokonał odbioru prac zleconych w Obwodzie Ochronnym ……………………….. 
 

1. Zlecający ocenił jakość wykonanych robót jako niezadowalającą i poleca Zleceniobiorcy 

usunięcie następujących usterek: 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zlecający ustalił termin poprawienia usterek na dzień 

……………………………………………………………………………………………………….. 

3. Zlecający stwierdził, że prace nie zostały wykonane w 

zakresie………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. Zlecający ustalił nowy termin właściwego wykonania zlecenia na dzień 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wyjaśnienia Zleceniobiorcy dotyczące zakresu i sposobu wykonanego zlecenia 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Podpisy stron 
 
 
1) ………………………………………..                        2) ………………………………… 
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PARK NARODOWY 

GÓR STOŁOWYCH 

KUDOWA ZDRÓJ, 

dnia ……………………. 

ZLECENIE Nr ………………. do umowy nr ……………………. 

dział pracy .................................. 

Park Narodowy Gór Stołowych  reprezentowany  przez  konserwatora  ob.  och. …………………………………… pana 
 ………………………………….. zleca firmie ………………………………………………………………………………………………………………….  zwanej dalej 
 Zleceniobiorcą, do wykonania w Obwodzie Ochronnym ……………………………………… następujące prace : 
 

1……………………………………………………………………………… poz. w zad. rocznych …………………………………………., oddz. -, rozmiar prac 
 …………………………………………………. 

Szczegółowy opis prac: 

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

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

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

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

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

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

strona 1 z 2 
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Termin wykonania prac  ustala się na ……………...  Prace zostaną odebrane na piśmie protokołem 

odbioru prac, który będzie podstawą do wystawienia faktury. Należność za wykonane prace płatna będzie 

po wystawieniu  faktury. 

  Niniejsze zlecenie jest jednocześnie protokołem przekazania. Zleceniobiorcy w/w powierzchni 

 
roboczych Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 

 
oraz  ponosić będzie odpowiedzialność za zaistniałe wypadki przy pracy na przekazanych 

 
powierzchniach. 

Do prac wymagających użycia pilarki Zleceniobiorca zobowiązuje się zatrudnić pracowników 

 
posiadających wymagane uprawnienia i kwalifikacje. 

  Konserwator Obwodu Ochronnego oświadcza, że na powierzchniach roboczych wskazał 

 
Zleceniobiorcy miejsce mygłowania drewna, kierunek obalania, kierunek i przebieg zrywki oraz 

 
przekazał na czas obowiązywania zlecenia tablice ostrzegawcze do oznakowania powierzchni 

 
roboczych.* 

  Zleceniobiorca oświadcza, że znane mu są obowiązujące przepisy BHP i ppoż i zobowiązuje 

 
się do ich bezwzględnego przestrzegania. 

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

ZA ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ 

Konserwator OB.OCH. 

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

ZLECENIOBIORCA 

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ZADANIAMI ROCZNYMI 
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