ZG.270.3.2021
Załącznik nr 3 do Umowy

ZLECENIE nr ……..
1. W dniu ……(data)……… Zamawiający - Nadleśnictwo …(nazwa, adres, nip, regon)…
reprezentowane przez …..(imię, nazwisko Nadleśniczego albo osoby upoważnionej)… zleca na
podstawie umowy nr …………..(nr Umowy z Wykonawcą)…. zawartej w dniu ……(data)…. w
……… dokonanie kontroli jakościowej wykonania prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego
na niżej wymienionych obszarach firmie ……. (nazwa, adres, nip, regon)…. reprezentowanej
przez …..(imię, nazwisko kierownika ZNPWP lub innej upoważnionej np. w Umowie osoby)
zwanej dalej „Zespołem Nadzorującym Prawidłowość Wykonanych Prac” („ZNPWP”).
2. ZNPWP oświadcza Zamawiającemu, iż posiada wszelkie koncesje, zezwolenia lub licencje
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
3. ZNPWP oświadcza Zamawiającemu, iż podwykonawcy, którzy będą realizować część
zamówienia objętą obowiązkiem posiadania odpowiednich koncesji bądź pozwoleń,
posiadają niezbędne koncesje, zezwolenia lub licencje.
4. Tereny podlegające kontroli:
Adres leśny
(oddział
Lp.
Leśnictwo
pododdziałwydzielenie)
1
2
…
Ogółem

Powierzchnia
oczyszczona
sapersko [ha]

Powierzchnia
przeznaczona
do kontroli
[ha]

Głębokość
oczyszczania
[cm]

x

5. Zamawiający i ZNPWP zgadzają się, że granice na mapie poglądowej załączonej do niniejszego
zlecenia i stanowiącej jego integralną część są oznaczone czytelnie i jednoznacznie.

Zamawiający …………………………

ZNPWP ………..…………………

ZG.270.3.2021
Załącznik nr 4 do Umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY TERENU nr ……….
1. W dniu ……(data)……… Zamawiający - Nadleśnictwo …(nazwa, adres, nip, regon)
reprezentowane przez …..(imię, nazwisko Nadleśniczego albo osoby upoważnionej) odbiera
udostępnione na podstawie umowy nr …………..(nr umowy z Wykonawcą rozpoznania i
oczyszczenia saperskiego) zawartej w dniu ……(data) oraz protokołu udostępnienia
terenów nr …………… spisanego w dniu …… wymienione niżej obszary, na których
wykonywane czynności w zakresie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów
przez firmę ……. (nazwa, adres, nip, regon) zwanej dalej „Wykonawcą” reprezentowaną
przez …..(imię, nazwisko stanowisko).
2. Tereny odbierane na mocy niniejszego protokołu:

Lp.

Leśnictwo

Adres leśny
(oddział
pododdziałwydzielenie)

Powierzchnia
oczyszczona
sapersko [ha]

Głębokość
oczyszczania
[cm]

Powierzchnia
sprawdzona
przy
odbiorze (ha)

1
2
…
Ogółem

x

3. W czasie realizacji prac w związku z odkryciem stanowisk archeologicznych lub w
związku z uwarunkowaniami przyrodniczymi wykluczono z prac tereny o łącznej
powierzchni …. ha. Tereny te zlokalizowane są w:
Powierzchnia
Lp.
Leśnictwo
Adres leśny
wykluczona z prac
[ha]
1
2
…
Ogółem
4. Wymienione w punkcie 2 tereny zostały zweryfikowane przez Zespół Nadzorujący
Prawidłowość Wykonywanych Prac.
5. Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac (firma ……. (nazwa, adres, nip,
regon)….reprezentowana przez …..(imię, nazwisko stanowisko)….) potwierdza na
podstawie dokonanej weryfikacji, że wymienione w punkcie 2 tereny zostały oczyszczone
sapersko w sposób odpowiadający wymaganiom zawartym w umowie z Wykonawcą.
Również dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę została przygotowana zgodnie
z wymogami Zamawiającego i przedstawia należytą jakość.
6. Dodatkowe ustalenia:……………………………………….
Zamawiający …………………………
Wykonawca ………..……………………..
Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac ……………………………………

ZG.270.3.2021

Załącznik nr 5 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

1. W dniu .............................. spisany zostaje protokół odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym
- Nadleśnictwo …(nazwa, adres, nip, regon) reprezentowane przez …..(imię, nazwisko
Nadleśniczego albo osoby upoważnionej) a firmą ………………. (nazwa, adres, nip, regon) …….
reprezentowaną przez ………. (imię, nazwisko kierownika ZNPWP lub innej upoważnionej
osoby) zwanej dalej Zespołem Nadzorującym Prawidłowość Wykonanych Prac - „ZNPWP”.
2. Zgodnie z zapisami Umowy nr ...................................... zawartej w dniu ...................................... na
wymienionych poniżej obszarach, wykonane zostały czynności w zakresie kontroli
prawidłowości wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów leśnych
potwierdzone protokołami zdawczo – odbiorczymi terenu.
3. Powierzchnie zostały zweryfikowane przez Zespół Nadzorujący Prawidłowość
Wykonywanych Prac przy udziale Wykonawcy prac rozpoznania i oczyszczenia saperskiego
i Zamawiającego.
4. Tereny sprawdzone i odebrane na mocy protokołów zdawczo – odbiorczych terenu:

Lp.

Leśnictwo

Adres leśny
(oddział
pododdziałwydzielenie)

Powierzchnia
oczyszczona
sapersko [ha]

Powierzchnia
sprawdzona
przy
odbiorze (ha)

Nr protokołu
zdawczoodbiorczego
terenu

1.
2.
…

Ogółem:

x

Zamawiający

ZNPWP

………………………………

………..……..……………..

Zatwierdzam:

……………………………………..
(Nadleśniczy)

ZG.270.3.2021
Załącznik nr 7 do Umowy

PROTOKÓŁ NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRAC nr ………….
1. W dniu ………(data)…….. r. skontrolowana została prawidłowość wykonania oczyszczenia
saperskiego niżej wymienionego obszaru.
2. Prace rozpoznania i oczyszczenia saperskiego na niżej wymienionym obszarze
przeprowadzała firma ………(nazwa, adres, nip, regon)…….., zwana dalej „Wykonawcą”,
reprezentowana przez ………. (imię, nazwisko, stanowisko) na podstawie Umowy nr ………………
zawartej w dniu ……… oraz protokołu udostępnienia terenu nr ………… spisanego w
dniu…………..
3. Weryfikacji prawidłowości wykonania rozpoznania i oczyszczenia saperskiego dokonywała
na podstawie umowy nr ………. z dnia ………firma ………(nazwa, adres, nip, regon)…….. , zwana
dalej „Zespołem Nadzorującym Prawidłowość Wykonywanych Prac” – „ZNPWP”,
reprezentowana przez ………. (imię, nazwisko, stanowisko), w obecności upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego – Nadleśnictwa ………(nazwa, adres, nip,
regon)…….., reprezentowanego przez ………. (imię, nazwisko, stanowisko)
4. Tereny na których stwierdzono nienależyte wykonanie prac przez „Wykonawcę”:

Lp.

Leśnictwo

Adres leśny
(oddział
pododdziałwydzielenie)

Powierzchnia
oczyszczana
sapersko [ha]

Głębokość
oczyszczania
[cm]

Powierzchnia
skontrolowana
przez ZNPWP
(ha)

1.
2.
…..
Ogółem

x

Przyczyna stwierdzenia uchybień:
……………………………………………………………………………………………
5. Dodatkowe ustalenia: ………………………………………………………………………………………………
(Np. W związku z powyższym Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia uchybień w
terminie do ………….. ).

Zamawiający …………………………
Wykonawca rozpoznania i oczyszczenia saperskiego ………..……………………..
Zespół Nadzorujący Prawidłowość Wykonywanych Prac ……………………………………

