Załącznik nr 3

UMOWA NR ......................... - projekt

Zawarta w dniu .................2021 r. w Kudowie-Zdrój pomiędzy:
Parkiem Narodowym Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdrój, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
zwanym dalej Zleceniodawcą
reprezentowanym przez mgr inż. Bartłomieja Jakubowskiego – z-cę Dyrektora Parku Narodowego

a firmą ..........................................................................................................................................
reprezentowaną przez ..................................................................................................................
zwaną dalej Zleceniobiorcą

§1
1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania prace w O.O. Szczeliniec i O.O Czerwona
Woda polegające na usunięciu rdestowca z 4 stanowisk zlokalizowanych na obszarze PNGS (wydzielenia:
1 a, 20A s, 20C dx, 20C gx, 25b) o łącznej powierzchni 0,07 ha, poprzez:
Etap 1. ścięcie i wykarczowanie mechaniczne roślin oraz wykopanie korzeni (głębokość wykopów 0,5 m;
w przypadku stanowiska w wydzieleniu 25b – głębokość wykopów 1m). Przesianie gleby, wybranie
kłączy; oczyszczoną ziemię wykorzystać do zasypania dołów. Złożenie części nadziemnej, korzeni
i kłączy na foli polietylenowej do obumarcia roślin i utylizacja pozyskanej biomasy. Dodatkowo
w przypadku stanowiska w wydzieleniu 25b usunięcie zeschniętej biomasy wytworzonej
w poprzednich sezonach wegetacyjnych,
Etap 2. dwukrotne wyrwanie pojawiających się odrostów rdestowca na powierzchni 0,07 ha i utylizacja
pozyskanej biomasy.

2.

Ze względu na ogromną inwazyjność rdestowca ostrokończystego prace polegające na wykopaniu roślin
należy prowadzić pod nadzorem starszego specjalisty ds. Ochrony Przyrody w zakresie badań naukowych
i obszarów Natura 2000.
§2

Strony ustalają następujące terminy wykonania prac:
Etap 1. Termin wykopania rdestowca wraz z utylizacją pozyskanej biomasy ustala się na 17 maja - 07 czerwca
2021 r.
Etap 2. Terminy wyrywania odrostów rdestowca wraz z utylizacją pozyskanej biomasy ustala się na: pierwsze
wyrwanie odrostów – 12 do 26 lipca oraz drugie wyrwanie odrostów - 13 do 27 września 2021 r.

§3
1.

Za usługę opisaną w § 1 Wykonawca otrzyma łącznie wynagrodzenie w wysokości .............................. zł
netto (słownie: ..................................................................................) + obowiązująca stawka VAT.

2.

Przedmiot umowy dzieli się na następujące etapy prac:


wynagrodzenie za etap 1 w wysokości ................................ netto + obowiązująca stawka VAT



wynagrodzenie za etap 2 w wysokości ................................ netto + obowiązująca stawka VAT
§4

1.

Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany
przez Zleceniobiorcę, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zleceniodawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT i po protokolarnym odbiorze poszczególnych etapów prac.

2.

Faktura VAT w pozycji nabywca winna zawierać: Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57- 350
Kudowa Zdrój, NIP: 883-185-29-45, REGON: 021783891.

3.

Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia przelewu w banku prowadzącym rachunek bankowy
Zleceniodawcy.
§5

1.

W przypadku zwłoki w wykonaniu prac przez Zleceniobiorcę, w stosunku do terminu określonego
w zleceniu, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę w wysokości 0,5 % wartości niewykonanych prac, za
każdy dzień zwłoki. Fakt wykonania całości prac, od których naliczana była kara, Zleceniobiorca zgłosi
pisemnie w sekretariacie Zleceniodawcy.

2.

Strony ustalają że, czas naliczania kary to maksymalnie 30 dzień od terminu wykonania zlecenia. Po tym
dniu nastąpi rozwiązanie umowy z winy Zleceniobiorcy.

3.

W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia przez Zleceniodawcę powyżej 30 dni, Zleceniobiorca ma
prawo do naliczenia ustawowych odsetek a Zleceniodawca zobowiązany jest do ich zapłacenia.

4.

W przypadku nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy strony mogą dochodzić
roszczeń z tytułu powstałych szkód w zależności od specyfiki wykonanych prac.

5.

Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę do potrącenia z bieżącego Rachunku należności o której mowa
w § 5 pkt. 1.
§6

1.

Strony ustalają, że Zleceniobiorca ubezpieczy siebie i zatrudnionych pracowników od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

2.

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP oraz ponosić będzie
odpowiedzialność za zaistniałe wypadki przy pracy. Zleceniobiorca zobowiązuje się: przestrzegać
obowiązujących przepisów ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pracowników
w środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą, sprawny sprzęt oraz przestrzegać dopuszczalnego czasu
pracy.
§7

Zleceniobiorca 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 szacunki strat.

2.

Codziennego pozostawiania powierzchni roboczej po zakończeniu prac w należytym porządku, rozumie się
przez to: codzienne zabieranie z powierzchni roboczej opakowań i odpadów po zużytych materiałach
i innych śmieci.

§8
Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w
związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), która znajduje się na stronie www.pngs.com.pl.

§9
W spawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla Zleceniodawcy i jednym dla
Zleceniobiorcy.
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