
 

 
 

 

 

270.1.6.2021 

Załącznik nr  8 do SWZ 

Umowa nr 271.1.00…20…. 

zawarta w dniu  …...2022 r. w Stuposianach  pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz 

Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo 

Stuposiany z siedzibą w Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska, NIP 689-000-12-77, REGON 

370014538 reprezentowanym przez: 

Nadleśniczego  - Ewa Tkacz 

Głównego Księgowego      - Aneta Stańko 

zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,  

a firmą ............................................................................................................................... 

NIP: ……………………, zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą” reprezentowaną 

przez ……………………….., następującej treści: 

                                                                   

§ 1  

Przedmiot i zakres umowy 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 270.1.6.2021 na 

Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 

30.04.2023 r., Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w latach 2022” w ramach realizacji 

projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” przeprowadzonym w trybie 

podstawowym („Postępowanie”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.– „PZP”), 

została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa „Utrzymanie zagrody pokazowej  

i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk  

i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. 

„Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce” zn. spr.270.1.6.2021   

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do 

wykonania przedmiotu zamówienia niniejszej umowy  



 

 
 

 

 

3. Wykonawca dołoży wszelkiej staranności w celu prawidłowej realizacji umowy, 

zgodnie z ustalonym zakresem tematycznym i aktualną wiedzą naukową dotycząca 

żubra. 

4.    Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 

a) obejmuje 

 Codzienne podawanie karmy żubrom w zagrodzie pokazowej i aklimatyzacyjnej 

 Codzienny monitoring liczebności i stanu zdrowia żubrów. 

 Podawanie pod nadzorem lekarza Weterynarii środków przeciw pasożytniczych. 

 Rozładunek karmy dla żubrów w miejsce magazynowania.  

 Transport karmy z miejsca przechowywania do miejsca karmienia w zagrodzie  

 Przygotowanie, transport i podawanie karmy sezonowej: 

 Zielonka w okresie od 15 maja do końca września (ilość). 

 Gałęzie zgryzowe drzew( Oś, Wb ,Jw.) w okresie od 01.grudnia do końca 

marca.  

 Uzupełnienie karmy w brogach paszowych  

 Transport i wyłożenie karmy w okresie zimy dla żubrów dziko żyjących  

 Opieka nad osobnikami chorymi przebywającymi w izolatkach. 

 Pomoc w przeprowadzeniu zabiegów zootechnicznych i weterynaryjnych. 

 Utrzymanie czystości na terenie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej, oraz na 

parkingach przyzagrodowych. 

 Koszenie trawy w części widokowej zagrody przeznaczonej dla odwiedzających. 

 Kontrola stanu technicznego ogrodzenia zagrody w pierwszym dniu tygodnia i 

każdorazowo po wystąpieniu warunków atmosferycznych mogących powodować 

złamania drzew i uszkodzenie ogrodzenia. 

 Utrzymanie w sprawności ogrodzenia elektrycznego w zagrodzie. 

 Wykonanie drobnych napraw urządzeń i infrastruktury w zagrodzie pokazowej i 

aklimatyzacyjnej.    

 Porządkowanie pozostałości karmy niezjedzonej przez żubry. 

 Usuwanie i transport obornika w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 



 

 
 

 

 

 Na polecenie Zamawiającego odśnieżanie parkingów, dojazdu do magazynu 

paszowego i platform widokowych oraz platform widokowych. 

 Gotowość interwencyjna Wykonawcy (stawienie się w zagrodzie pokazowej i 

aklimatyzacyjnej żubrów w czasie max. do 1 godz.), od zawiadomienia 

telefonicznego wykonanego przez Zamawiającego. 

 Uczestnictwo w naradach, spotkaniach i  szkoleniach dotyczących zdrowia oraz 

hodowli żubrów. 

 Koszenie łąk w ilości 20 ha.  

 Uprawa poletek żerowych w ilości 10 ha.   

5. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 PZP określił w SWZ wymagania zatrudnienia 

przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Wykonawca niniejszym gwarantuje 

Zamawiającemu, że osoby wykonujące powyższe czynności będą zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych 

zobowiązań („Obowiązek Zatrudnienia”) może nastąpić również poprzez zatrudnienie 

tych osób przez podwykonawców. 

 

5.1 Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek 

Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca 

obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek 

Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie 

danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, danych o 

wynagrodzeniu. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

b) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 



 

 
 

 

 

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. pod 

rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany 

składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się 

Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 

poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla 

tych osób dokumenty, o których mowa powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób 

do realizacji tych czynności. 

5.2 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek 

Zatrudnienia, dokumenty o których mowa powyżej. Nieprzedłożenie dokumentów, o 

których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

będzie traktowane jako naruszenie Obowiązku Zatrudnienia co będzie skutkowało 

zastosowaniem środków przewidzianych w niniejszej umowie. Obowiązki oraz sankcje 

określone w zdaniach poprzedzających dotyczą również Podwykonawców. 

5.3 Obowiązek o którym mowa powyżej nie dotyczy podwykonawców prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą, którzy przedkładają CEiDG oraz umowę o 

podwykonawstwo. 

5.4 W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5.5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby 

wskazanej w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, o której mowa 

w zdaniu poprzednim, na inną posiadającą co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje 

oraz wymagane uprawnienia, jak te określone w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub 

dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed 

dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie 

uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia. 

 

§ 2  

Termin realizacji przedmiotu umowy 



 

 
 

 

 

1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem 

zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od dnia 

zawarcia umowy do dnia 30.04.2023r.  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

a) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania 

przedmiotu umowy; 

b) informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 

przedmiotu umowy; 

c) dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych przez Wykonawcę ; 

d) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na 

warunkach określonych w umowie. 

 

§ 4  

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą starannością oraz 

dopilnowanie aby prace zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko 

przez Wykonawcę oraz wyszczególnionych w ofercie podwykonawców, 

b) przed rozpoczęciem prac wystąpienie do Zamawiającego o uzyskanie pozwolenia 

na wjazd pojazdami mechanicznymi na drogi leśne wewnątrzzakładowe, 

c) wykonywanie dokumentacji fotograficznej załączanej do sprawozdań,  

d) obowiązkowo minimum dwa pobyty w miesiącu na terenie Nadleśnictwa 

Stuposiany w celu dokonania oceny stanu zdrowia, kondycji stad i pojedynczych 

osobników poprzez obserwacje żubrów w lesie, na łąkach, grupujących się wokół 

miejsc dokarmiania oraz w zagrodzie,  

e) Wykonawca dołoży wszelkiej staranności w celu prawidłowej realizacji umowy, 

zgodnie z ustalonym zakresem tematycznym i aktualną wiedzą naukową 

dotyczącą żubra. 



 

 
 

 

 

§ 5  

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie, wymaga uzyskania uprzedniej 

zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji 

przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę 

podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu 

podwykonawcy.  

2. Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 4 

ustawy Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania. 

3. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w 

SIWZ, zobowiązał się do samodzielnego wykonywania kluczowych elementów 

(części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca 

gwarantuje, że samodzielnie wykona te elementy Przedmiotu Umowy, tj. bez udziału 

podwykonawców („Obowiązek Samodzielnej Realizacji”).  

 

§ 6 Zlecanie prac 

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie zleceń 

przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”) 

2. Wykonawca nie może odmówić przyjęcia Zlecenia, co nie uchybia uprawnieniom 

Wykonawcy określonym w ust. 9.  

3. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy, zgodnie z wyborem Zamawiającego, 

telefonicznie na numer ……., pocztą elektroniczną na adres e-mail ……. 

Zamawiający przekaże Zlecenie w formie pisemnej. Wykonawca potwierdzi 

każdorazowo przyjęcie Zlecenia poprzez jego podpisanie.  W treści Zlecenia 

zostaną określone rodzaje czynności do wykonania, spośród czynności 

wymienionych w § 1 ust. 4 umowy.  



 

 
 

 

 

4. W przypadku konieczności natychmiastowego zlecenia prac Przedstawiciel 

Zamawiającego może przekazać Zlecenie telefonicznie na numer …………. 

Zlecenie przekazane telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone w jednej z 

form, o których mowa w ust. 3. 

5. Dopuszcza się modyfikację Zlecenia po jego przekazaniu, jeżeli wystąpią 

szczególne okoliczności uzasadniające taką modyfikację. 

6. Wykonawca niezwłocznie po przyjęciu Zlecenia obowiązany jest informować 

pisemnie Zamawiającego o wszelkich znanych mu przeszkodach 

uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Zlecenia.  

7. Jeżeli pomimo przyjęcia Zlecenia Wykonawca: 

1) nie rozpoczyna prac stanowiących Przedmiot Zlecenia w terminie 3 dni od 

przyjęcia Zlecenia, 

2) realizuje Przedmiot Zlecenia w taki sposób, iż nie jest prawdopodobne, żeby 

zdołał wykonać je w terminie określonym w Zleceniu; 

3) nie wykonał prac stanowiących Przedmiot Zlecenia w terminie określonym w 

Zleceniu, a wykonanie prac stanowiących Przedmiot Zlecenia po określonym 

w Zleceniu utraciło znaczenie z punktu widzenia interesu Zamawiającego (w 

tym w szczególności uwarunkowania przyrodnicze bądź atmosferyczne); 

         -  to wówczas, w każdym z tych. przypadków, Zamawiający może Zlecenie  

       odwołać („Odwołanie Zlecenia z winy Wykonawcy”). 

8. W sytuacji,: 

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z przyjęciem Zlecenia o więcej niż 3 dni 

w stosunku do wyznaczonego terminu na jego przyjęcie, 

2)  Odwołania Zlecenia z winy Wykonawcy, 

- Zamawiający, w każdym z tych przypadków, może zastępczo powierzyć 

wykonanie prac stanowiących przedmiot Zlecenia na koszt Wykonawcy osobie 

trzeciej, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („Wykonanie 

Zastępcze”). 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Odbiór prac objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu     



 

 
 

 

 

           Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przedmiotem odbioru  

           będą, w zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym Zleceniem. 

2. Odbiór będzie obejmował ocenę ilości i jakości wykonanych prac. 

3. Odbiorowi podlega przedmiot Zlecenia lub jego część wolna od wad lub usterek,  

           z zastrzeżeniem postanowień § 9.  

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający  

           może odmówić odebrania prac wykonanych wadliwie.  

5. Po upływie terminu wykonania Zlecenia, Zamawiający może: 

1) naliczyć Wykonawcy karę umowną, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy; albo 

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie przedmiotu Zlecenia lub     

          jego części w sposób wolny od wad lub usterek, a po jego bezskutecznym      

          upływie odstąpić od Umowy;   

         Wykonanie przedmiotu Zlecenia lub jego części w sposób wolny od wad lub  

         usterek w  dodatkowym terminie nie pozbawia Zmawiającego prawa do kary  

         umownej, o  której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 Umowy. 

3) i w każdym z przypadków wskazanych w pkt. 1) i 2) powyżej zastępczo  

          powierzyć wykonanie prac niewykonanych należycie w ramach Wykonania  

          Zastępczego.  Powierzenie Wykonania Zastępczego nie wymaga uzyskania  

          upoważnienia sądu. 

6. Odbiór prac będzie dokumentowany: Protokołem Odbioru Prac. 

7. Odmowa odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie    

           ewentualnych nieprawidłowości (wad) lub szkód wyrządzonych w toku  

           wykonywania prac będzie następowała na piśmie.  

8. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z  

          Wykonaniem Zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia  

          Wykonawcy. 

 

§ 8 

Wysokość wynagrodzenia 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej  

wysokości  



 

 
 

 

 

Netto: …………… zł 

    Słownie: ……………………………………………………………….., 

    Podatek VAT: ………………… zł 

    Słownie: …………………………………………………………, 

    Brutto: ……………… zł 

    Słownie: ………………………………………………………….. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez 

uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik do 

umowy.   

3. Dopuszcza się rozliczanie wykonanych prac fakturami częściowymi w okresach 

miesięcznych wystawionymi po odbiorze przez Zamawiającego. Za wykonaną usługę 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni, licząc od daty 

otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury.   

4. Faktury należy wystawiać na:  

Nadleśnictwo Stuposiany,  

Stuposiany 1A 

38-713 Lutowiska, 

NIP 689-000-12-77,  REGON 370014538 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, oraz wszelkie należności 

publicznoprawne w tym podatki.   

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. Ceny zryczałtowane nie będą podlegały zmianom w 

trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych na mocy niniejszej 

umowy lub na podstawie obowiązujących przepisów.  

7. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności 

pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie umowy, w tym  

w szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia Wykonawcy i koszty poniesione 

przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym (powierzenie 



 

 
 

 

 

wykonawstwa zastępczego nie będzie wymagało uzyskania upoważnienia sądu, o 

którym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.) 

8. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nr 

…………………………………….. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

W przypadku zmiany numeru rachunku rozliczeniowego w trakcie trwania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego 

oraz w przypadku gdy Wykonawca ten jest przedsiębiorcą przedłożyć potwierdzenie, 

że rachunek ten jest rachunkiem firmowym. 

 

9. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z umowy. 

10. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 stanowi Wartość Przedmiotu Umowy, 

przyjmowaną do ustalania wysokości kar umownych, zgodnie z treścią paragrafów 

poniżej.  

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej 

sytuacji do zapłaty, następujących  kar umownych: 

1) za zwłokę w przyjęciu Zlecenia o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 3 – w wysokości 

100 zł za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w realizacji prac objętych Zleceniem w stosunku do terminu określonego 

w Zleceniu - w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki   

3) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w 

wysokości 1.000 zł;  

4) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - w 

wysokości 1.000 zł; 



 

 
 

 

 

5) za każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji- w 

wysokości procentu Wartości Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 

odpowiadającego wartości procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna 

realizacja kluczowych elementów zamówienia” określonej w SIWZ; 

2. W przypadku Odwołania Zlecenia z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20% Wartości Przedmiotu Umowy. W przypadku 

odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

karę umowną w wysokości 20 % Wartości Przedmiotu Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed 

złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

5. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

Cywilnego. 

6.       W przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez Wykonawcę z 

przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % Wartości Przedmiotu Umowy. 

7.        Kary umowne mogą być naliczane przez Zamawiającego  łącznie z kilku lub ze 

wszystkich tytułów określonych w niniejszym paragrafie.  Łączna wysokość kar 

umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 30 

% Wartości Przedmiotu Umowy. 

8.      Kary umowne mogą być naliczane w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 listopada 

2021 r. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty 

księgowej, noty obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego wymogi do 

uznania go za dowód księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości i nadanie 

takiego dokumentu przesyłką rejestrowaną (poleconą) na adres drugiej Strony. 

 



 

 
 

 

 

§ 9 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem umowy zawarł umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej 

przedmiotem umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 

niż 30 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania przedmiotu 

umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację 

ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony 

ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie 

Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający 

może odstąpić od umowy. 

 

§ 10 

 
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa lub 

innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku 

wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1) dwukrotnego wystąpienia przypadku Odwołania Zlecenia z winy Wykonawcy, o którym 

mowa § 6 ust. 8; 

2) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10 % Wartości 

Przedmiotu Umowy; 

3) odmowy przyjęcia Zlecenia. 

2. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza 

postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. 

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony 

do zaprzestania naruszeń postanowień Umowy i wyznaczeniem terminu nie krótszego 

niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony 

odstąpić od Umowy.  



 

 
 

 

 

3. Wedle wyboru Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub 

w części, tj. w zakresie zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu. 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 2. 

5. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych 

do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający 

dokona inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest 

zobowiązany do odebrania prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia 

za zapłatą wynagrodzenia.  

6. 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 całości lub części w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku kara 

umowna z tytułu odstąpienia nie będzie naliczana.  

7. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku utraty części lub całości 

finansowania ze środków Unii Europejskiej. W takim wypadku kara umowna z tytułu 

odstąpienia nie będzie naliczana.  

 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia jednej lub kilku z poniższych 

okoliczności: 

2.1. potrzeby zmiany terminu realizacji spowodowanej:  

a) zmianami wynikającymi ze zmian przepisów prawa, 

b) okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, 

c) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 

2.2. potrzeby wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, 

w przypadkach określonych w przepisie 436 ust. 4) lit. b) Pzp: 

 



 

 
 

 

 

2.2.1. Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia umownego w wypadku wystąpienia jednej ze zmian 

przepisów wskazanych w art. 436. ust 4 lit. b), ustawy z dnia 11 września 

2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm) tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
października 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz poz. 1074 i 1572). 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę.  

 

2.2.2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia 

w życie zmian, o których mowa w pkt. 2.2.1; 

2.2.3. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2.2.1 lit. a powyżej wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 

określających nową stawkę podatku od towarów i usług; 

2.2.4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 2.2.1 lit. b powyżej 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

2.2.5. W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 2.2.1 lit. c i lit. d wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego; 

2.2.6. W przypadku zmian określonych w pkt. 2.2.1 lit. b, lit. c, lit. d Wykonawca 

może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

przedkładając odpowiednie oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności kalkulacje 



 

 
 

 

 

dotyczące wzrostu kosztów. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką 

wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na 

wysokość wynagrodzenia; 

2.2.7. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w pkt. 2.2.6 powyżej, z co 

najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty 

obowiązywania zwiększonego wynagrodzenia. 

2.3. Potrzeby wprowadzenia zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy 

wynikającej z przyczyn zewnętrznych, nieznanych w chwili zawierania 

niniejszej umowy, skutkujących niemożliwością prowadzenia działań w celu 

wykonania umowy w dotychczasowy sposób. Tego rodzaju zmiany dotyczyć 

mogą w szczególności: 

a) zlecenia dodatkowych czynności, 

b) zmiany częstotliwości realizacji poszczególnych czynności; 

c) innych kwestii tzw. techniczno-organizacyjnych dotyczących realizacji 

Usług. 

  

              Ww. zmiany te mogą być połączone ze zmianą (obniżeniem lub 

podwyższeniem) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w granicach, łącznie 

do 50 % wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1 pkt 2) 

Umowy. 

 

2.4. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

 

2.4.1   Każda ze Stron ma prawo wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie zmiany 

(obniżenia lub podwyższenia) wysokości wynagrodzenia umownego, 

określonego w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy, w przypadku, gdy poziom cen 

środków czystości ulegnie zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) o ponad 5 

% w stosunku do cen tego rodzaju środków obowiązujących w poprzednim 

roku kalendarzowy. 

 

2.4.2.    Zmiana wynagrodzenia może nastąpić jeden raz w ciągu danego roku 

kalendarzowego, ze skutkiem począwszy od początku tego roku 

kalendarzowego.  Pierwsza zmiana wynagrodzenia wprowadzona na 

podstawie § 14 ust. 2.4 SWZ może zostać wprowadzona począwszy od dnia 

01 stycznia 2022 r. W aneksie wprowadzającym zmiany wysokości 

wynagrodzenia umownego Strony określą również zasady dotyczące 

wyrównania wynagrodzenia za miesiące poprzednie, począwszy od 1 

stycznia roku kalendarzowego, którego dotyczy zmiana.  

 



 

 
 

 

 

2.4.3.    Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia, wprowadzanych na podstawie 

§ 14 ust. 2.4 SWZ nie może przekroczyć 1 % wysokości wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 12 ust. 1 pkt 2) Umowy – niezależnie od zmian 

wynagrodzenia przewidzianych w pozostałych postanowieniach niniejszej 

Umowy oraz wynikających z ustawy PZP. 

  

2.4.4.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2.4.1. 

– 2.4.3. zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen dotyczącym umowy realizowanej przez podwykonawcę, jeżeli 

łącznie spełnione są następujące warunki: 

              1) przedmiotem umowy na podwykonawstwo są Usługi; 

              2) okres obowiązywania umowy na podwykonawstwo przekracza 12 

miesięcy. 

 

2.5.   Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, 

zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, 

w tym ujawnionych w rejestrach publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, 

nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz innych zmian 

niestanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej 

sytuacji, wprowadzenie do umowy stosownych zmian niestanowiących zmian 

treści umowy istotnych w stosunku do treści oferty nie będzie wymagało 

zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki/protokołu zatwierdzonego 

przez przedstawicieli obu stron; 

2.5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą 

z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym 

w szczególności nie mogą powodować wykroczenia poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm). 

2.6. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron 

i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.  

 

§ 12  

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory 

wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli po upływie 15 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą 

w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego według prawa i procedury polskiej.  



 

 
 

 

 

 

§  13 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1.   Administratorem danych  osobowych  Wykonawców będących osobami fizycznymi  

      oraz ich pełnomocników jest Nadleśnictwo Stuposiany, Stuposiany 1A, 38-713 

Lutowiska.     

       Przedstawicielem administratora jest Nadleśniczy Jan Mazur, z administratorem 

można skontaktować się pisemnie pod adresem:  

Nadleśnictwo Stuposiany, Stuposiany 1A, 38-713 Lutowiska., za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: stuposiany@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod 

numerem: + 48 13 461 00 10,  W związku z przetwarzaniem danych osobowych  

      Wykonawcom będącym osobami     fizycznymi oraz ich pełnomocnikom przysługuje  

       prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do  danych osobowych, 

- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, 

- żądania od Administratora usunięcia  osobowych, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

- przenoszenia danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego 

2. Dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i elektronicznie za pomocą Systemu 

Informatycznego Lasów Państwowych. Odbiorcą danych będzie Nadleśnictwo 

Stuposiany, pracownicy Nadleśnictwa, a także inne podmioty w związku z 

koniecznością upublicznienia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Nadleśnictwa Lutowiska. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej 

realizacji obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i zawarcia oraz wykonania umowy z wybranym wykonawcą. 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane 

mailto:stuposiany@krosno.lasy.gov.pl


 

 
 

 

 

osobowe będę przetwarzane przez okres czasu wyznaczony terminami 

przedawnienia roszczeń wynikającymi z KC.   

3. Podanie danych  osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający, jako Administrator danych osobowych powierza Wykonawcy dane 

osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Wykonawca 

oświadcza, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

 

§ 14  

Postanowienia końcowe 

 

1. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do dokonania odbioru przedmiotu Zamówienia 

Zamawiający upoważnia: ……….. ………………, tel. …………. 

2. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca upoważnia: ………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Osoby wymienione w pkt. 1 i 2 nie są upoważnione do zmiany warunków umowy. 

4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowi zmiany do niniejszej 

umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga 

jedynie poinformowania drugiej strony na piśmie. 

5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 

uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy,  

o której mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

8. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 



 

 
 

 

 

  

 

   Załączniki stanowią : 

1. SWZ, 

2.  Wzór zlecenia, 

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, 

4. Polisa OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, 

      5.  Wykaz zagrożeń występujących na Obszarze Realizacji, 

      6.  Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 ……………………………     ………………………… 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy  

 

ZLECENIE  NR ………. 

 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w dniu ……….. pomiędzy Skarbem 

Państwa- Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem 

Stuposiany  z siedzibą w Stuposianach 

1. a Wykonawcą …………………… zam. ……………..  w sprawie wykonania zadań 

związanych z „Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem  

od 01.01.2022 r. do 30.04.2023 r., Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 

latach 2022” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w 

Polsce”.  270.1.5.2021,  ujętych w umowie, Przedstawiciel Zamawiającego  

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

imię i nazwisko 

działając z upoważnienia nadleśniczego, w dniu …………… przekazuje, a ……………… 

jako Wykonawca, przyjmuje do wykonania niżej wymienione prace: 



 

 
 

 

 

 

 

Lp. 

 

Pozycja z 
wniosku 

Lokalizacja 
 

Opis usługi 

Kod 
czynności 

wg 
SILP-u 

 
 

Termin 
wykonania 

1  3 4 5  

      

 

W czasie przekazywania prac do wykonania: (*) 
      wskazano Wykonawcy lokalizację prac i omówiono sposób wykonania, 
      zwrócono Wykonawcy uwagę na mogące wystąpić zagrożenia – takie jak: teren 

nachylony, teren podmokły, itp. .......................................................................................... 
............................................................................................... 

 
strony uzgodniły obowiązki, wynikające z przepisów bhp i p.poż. podczas wykonywania 
prac, 
 
Zlecenie sporządzono dnia .................................. w ........................................................ 
Przekazujący          Przyjmujący 

 

/Przedstawiciel Zamawiającego /:                                                                /Wykonawca/: 

 

       (data i podpis)                                                                                     (data i podpis) 

 
 

Stuposiany, dnia ……..2…….... r. 
(*) niepotrzebne skreśli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC NR …………. 
 

wykonywanych na rzecz Nadleśnictwa Stuposiany  w/g ZLECENIA  Nr ……………… 
w okresie …………… do ………………. 

przez  ……………… zam. ………………………………. 

Lp. 
Pozycja 
wniosku 

Lokalizacja OPIS  USŁUG 

Kod 
czynnoś

ci 
wg 

SILP-u 

Wartość 
prac 
w zł. 

(ryczałt 
zgodnie z 
umową) 

 

1 2 3 4 5 6 

1.     

 

2.     



 

 
 

 

 

3.     

4.     

5.     

     

Stwierdzam wykonanie prac wyszczególnionych w niniejszym protokole i nie wnoszę 
zastrzeżeń do jakości ich wykonania.  
 
                                                                                                                                                                                                                                      
    Przedstawiciel Wykonawcy:      Przedstawiciel Zamawiającego: 
 
           
                      
         (data i podpis)                                               (data i podpis)   
 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5  do Umowy   

 

  Wykaz   

zagrożeń występujących na terenie, na którym realizowana jest Umowa 

Informacja o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na  powierzchniach 

leśnych w Nadleśnictwie Stuposiany 

 

Zagrożenia Źródło zagrożeń 
Możliwe skutki 

zagrożenia 
Środki ochrony 

przed zagrożeniem 

Upadek na tym 
samym poziomie 

Nierówne śliskie 
powierzchnie, 
leżące gałęzie, 
pniaki, bruzdy 

Skręcenia stawów, 
złamania kości, 

potłuczenia, 

Właściwe obuwie 
robocze, wzmożona 
uwaga,  ostrożność 

Upadek na niższy 
poziom 

Skarpy, jary, potoki, 
strome zbocza 

Potłuczenia, 
złamanie kości, 
wstrząśnienie 
mózgu, śmierć 

Przestrzeganie 
przepisów, 

odpowiednie 
zabezpieczenie 



 

 
 

 

 

(uprząż), środki 
ochrony 

indywidualnej (śoi) 

Uderzenie, 
przygniecenie 

przez spadające 
przedmioty 

Gałęzie drzew 

Potłuczenia, 
złamanie kości, 
wstrząśnienie 
mózgu, śmierć 

Przestrzeganie 
przepisów i zasad 
bhp, wzmożona 

uwaga, stosowanie 
śoi. 

Uderzenia o 
nieruchome 
przedmioty 

Stojące lub ścięte 
drzewa, pniaki, 

przedmioty 
wyposażenia 

Potłuczenia, 
złamanie kości, 
wstrząśnienie 
mózgu, śmierć 

Przestrzeganie 
przepisów i zasad 
bhp, wzmożona 

uwaga, stosowanie 
śoi. 

Wypadki 
komunikacyjne 

Dojazd do 
nadleśnictwa, na 

powierzchnię 
leśną, wywrócenie 
środka transportu  

Ciężkie urazy ciała, 
śmierć 

Przestrzeganie 
przepisów o ruchu 
drogowym, dobry 
stan techniczny 

pojazdu, wzmożona 
uwaga na szlaku 

zrywkowym 

Pożar lasu 
Zaprószenie ognia 
w lesie, udział w 

gaszeniu pożarów 

Poparzenia 
termiczne,  

zatrucia, śmierć 

Przestrzeganie 
przepisów ppoż. 

oraz poleceń 
dowódcy akcji 

gaśniczej 

Agresja zwierząt 

Pokąsanie przez 
zwierzęta (psy, lisy, 
wilki, niedźwiedzie, 

żmije) zranienie 
przez dziki 

Ciężkie 
uszkodzenie ciała, 

śmierć 

Wzmożona uwaga, 
odpowiednie 

obuwie, szkolenie z 
zakresu zachowania 

się w przypadku 
zagrożenia 

Agresja turystów i 
kłusowników 

Rozmowy i 
pouczenia ludzi 

niewłaściwie 
zachowujących się 

w lesie ( palenie 
ognisk wyrzucanie 

śmieci) 

Potłuczenia, 
złamania kości, 

rany postrzałowe, 
śmierć 

Szkolenia w 
kierunku 

komunikacji z 
ludźmi, łączność 

umożliwiająca 
wezwanie pomocy 

Pochwycenie w 
sidła 

Zastawione pułapki 
przez kłusowników 

Ciężkie 
uszkodzenie ciała, 
amputacje kończyn 

Wzmożona uwaga, 
możliwość 

wezwania pomocy 

Praca w zmiennych 
warunkach 

atmosferycznych 

Praca na wolnym 
powietrzu 

niezależnie od 
warunków 

atmosferycznych 

Udary cieplne, 
odmrożenia, 

przemoknięcia, 
przegrzanie, 
przeziębienie 

Odpowiednie 
ubranie, napoje 
odpowiednie do 

pory roku, miejsce 
do odpoczynku 

Zagrożenia biologiczne 



 

 
 

 

 

Clostridium tetani 
Laseczka tężca 

Gleba 
Tężec, działanie 

toksyczne 

Szczepienia, 
dezynfekcja i 

opatrywanie ran, 
rękawice, 

podawanie 
anatoksyny 
tężcowej po 

skaleczeniach 

Wirus Flaviviridae 
Kleszczowe 

zapalenie mózgu 
Ukłucie kleszczy 

Zapalenie mózgu 
lub opon 

mózgowych, 
gorączka 

Szczepienia 
uodparniające, 

stosowanie 
repelentów 

Borellia burgdorferi 
Borelioza 

Ukłucie kleszczy 

Stany zapalne 
stawów, stany 
zapalne układu 

nerwowego, 

Szybkie i właściwe 
usuwanie kleszczy, 
dezynfekcja miejsca 
ukłucia, repelenty, 

badania 
profilaktyczne 

Tularemia Ukłucie kleszczy 

Gorączka, bóle 
głowy, wymioty, 

postać 
wrzodziejąco - 

węzłowa 

Szybkie usuwanie 
kleszczy, nie 
rozgniatanie i 

wcieranie  kleszczy 
w skórę 

Rhabdovridae 
Lyssavirus canis 
Wirus wścieklizny 

Chore zwierzęta 

Wścieklizna, 
porażenie 

centralnego układu 
nerwowego 

Szczepienia 
ochronne, 
szkolenie, 

dezynfekcja ran 
unikanie zwierzą 

zachowujących się 
wbrew naturze 

 
 
Pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: 
Imię i Nazwisko: ………………………………………….…….. 
Miejsce wykonywania pracy: ………………………………….. 
 
Pracownik wyznaczony do wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji 
pracowników: 
Imię i Nazwisko: ………………………..…………………. 
Miejsce wykonywania pracy: ………………………………. 
 

 
 


