
Umowa nr ….. / 2020 

Zawarta w dniu ………………… w Krzywem 

Pomiędzy Wigierskim Parkiem Narodowym mającym swą siedzibę  

w Krzywem 82, 16-402 Suwałki, NIP 844-234-98-09 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

którego reprezentuje Dyrektor Parku mgr inż. Tomasz Huszcza,  

a firmą  

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

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

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

Strony zawierają umowę w trybie do którego nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach 

publicznych – kwota zamówienia poniżej 30 000 EURO. 

§ 1 

Na podstawie złożonej oferty Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

wykonanie zamówienia pod nazwą: „Odnowienie oznakowań szlaków turystycznych na 

terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny”. 

Zamówienie obejmuje: 

Odnowienie oznakowań szlaków pieszych, rowerowych, łącznikowych, dojścia, trasy 

narciarskiej, ścieżek edukacyjnych i spacerowych. 

Prace znakarskie powinny zostać wykonane zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków 

Turystycznych sporządzoną przez Zarząd Główny PTTK z 2014 roku.  

Planowany zakres czynności:  

 odsłonięcie istniejących oznakowań zasłoniętych przez krzaki i gałęzie; 

 malowanie nowych znaków w miejsce znaków, które są słabo czytelne;  

 uzupełnienie oznakowań na odcinkach gdzie jest ich brak lub ich ilość jest 
niewystarczająca;  

 zmiana przebiegu oznakowania na niektórych odcinkach szlaków;  

 likwidacja niektórych odcinków szlaków poprzez usunięcie oznakowań.  

Szczegółowe informacje potrzebne do realizacji zamówienia 

Sumaryczna długość wszystkich odcinków dróg na których znajdują się oznakowania 

turystyczne wynosi  

ok. 180 km. 

Do znakowania należy używać farb akrylowych przeznaczonych do poziomego znakowania 

jezdni, placów  

i innych nawierzchni. Dopuszcza się stosowanie innych farb o równie wysokiej trwałości. 
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Zestawienie szlaków do odnowienia: 

a) szlak pieszy czerwony „Śladami Lityńskiego”: 

początek w miejscowości Krzywe, przy siedzibie Wigierskiego PN, koniec w Starym Folwarku 

przy siedzibie Muzeum Wigier; odnowienie oznakowań na odcinku 6,8 km, usunięcie 

oznakowań na odcinku 0,5 km  

w Starym Folwarku pomiędzy ośrodkiem PTTK a Muzeum Wigier; 

 

b) szlak pieszy czerwony Wysoki Most - Sarnetki - Studziany Las - Wysoki Most: 

odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 13 km, początek i koniec szlaku znajduje się w 

miejscowości Wysoki Most; 

 

c) szlak pieszy czerwony Krusznik – Monkinie – Danowskie:  

odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 7,9 km; początek szlaku w Kruszniku przy jeziorze 

Mulaczysko, koniec szlaku w Danowskich przy jeziorze Blizienko; 

 

d) szlak pieszy czarny Stary Folwark – Nowa Wieś – Lipniak:  

odnowienie oznakowań szlaku na docinku 9 km, początek szlaku przy Muzeum Wigier w 

Starym Folwarku, koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg gruntowych w Nowej Wsi; 

 

e) szlak pieszy zielony Krzywe - Leszczewo - Krzywe: 

odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 6,8 km; początek i koniec szlaku przy siedzibie 

Parku w Krzywem; 

 

f) szlak pieszy żółty Krzywe – Kaletnik:  

odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 16,5 km; początek szlaku w Krzywem przy 

siedzibie Parku, koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg asfaltowych w Kaletniku;  

 

g) szlak pieszy niebieski Mała Huta – Krzywe – Gawrych Ruda:  

odnowienie oznakowań na odcinku 11,5 km pomiędzy Gawrych Rudą a siedzibą Parku w 

Krzywem (w tym usuwamy stare znaki na odcinku 0,4 km i malujemy nowe na odcinku 0,5 

km w Gawrych Rudzie) oraz usunięcie oznakowań na odcinku 6,5 km pomiędzy siedzibą 

Parku w Krzywem a obrzeżami Małej Huty; 

 

h) szlak pieszy niebieski Węgzał – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Gremzdówka: 

odnowienie oznakowań na odcinku 11,4 km; początek szlaku w miejscu nazywanym Węgzał, 

koniec odnawiania szlaku w miejscowości Głuszyn/Jeziorki;  

 

i) szlak pieszy żółty Danowskie – Tobołowo – Sarnetki: 

odnowienie oznakowań na odcinku 13,5 km; początek - Danowskie nad jeziorem Blizienko, 

koniec odnawiania szlaku na skrzyżowaniu dróg gruntowych w lesie tuż za mostem na rzece 

Czarnej Hańczy położonym pomiędzy miejscowościami Sarnetki i Studziany Las;  
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j) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Wysoki Most - Dziewiętnasty Kilometr”;  

odnowienie oznakowań ma odcinku 2,2 km, w tym na dystansie 230 m zatarcie starych 

znaków i malowanie na innym odcinku o podobnej długości; początek szlaku w Wysokim 

Moście, koniec na polanie pod nazwą „Składnica/19 kilometr”;  

 

k) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Sobolewo - dolina Czarnej Hańczy (od południa):  

odnowienie oznakowań na odcinku 1,6 km; początek szlaku w Sobolewie przy gajówce 

Sobolewo I, koniec na skrzyżowaniu dróg gruntowych przy daszku; 

 

l) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Sobolewo - dolina Czarnej Hańczy (od północy):  

odnowienie oznakowań na odcinku 1,5 km; początek szlaku na skraju lasu przy wsi Sobolewo 

niedaleko Gajówki Sobolewo II, koniec na skrzyżowaniu dróg leśnych przy wjeździe na 

kładkę od północy; 

 

m) szlak pieszy czarny (łącznikowy) Płociczno PKP - Gawrych Ruda: 

usunięcie oznakowań na odcinku 2,6 km - na odcinku od stacji PKP Płociczno koło Suwałk 

do dolinki przy jeziorze Staw; 

 

n) ścieżka spacerowa „Dąbek” (znaki żółte): 

odnowienie oznakowań na odcinku 1,6 km, początek i koniec ścieżki Na płw. Dąbek nad 

Zatoką Słupiańską jeziora Wigry;  

 

o) szlak  papieski „Tajemnice Światła” (żółte znaki JPII): 

odnowienie oznakowań szlaku na odcinku 14,5 km na odcinku pomiędzy klasztorem 

kamedulskim w Wigrach a miejscowością Głuszyn; zatarcie oznakowań na odcinku 1,9 km 

pomiędzy Maćkową Rudą a Budą Ruską, nowe znaki na odcinku 2,6 km; 

 

p) szlak rowerowy żółty Krzywe – Stary Folwark: 

odnowienie oznakowań na odcinku 8,9 km pomiędzy "Gościńcem" w miejscowości Krzywe a 

Muzeum Wigier w Starym Folwarku; usunięcie starych oznakowań na odcinku 0,5 km w 

Starym Folwarku pomiędzy Muzeum Wigier a PTTK; 

 

q) szlak rowerowy niebieski Mała Huta – Leszczewo – Stary Folwark:  

odnowienie oznakowań na odcinku 7 km pomiędzy skrzyżowaniem dróg asfaltowych w 

Hucie a Muzeum Wigier w Starym Folwarku; zatarcie starych znaków w Starym Folwarku na 

odcinku 0,5 km pomiędzy Muzeum Wigier a PTTK;  

 

r) szlak dojścia do Wapienników (znaki żółte): 

wykonanie oznakowań szlaku dojścia do pieców wapiennych we wsi Leszczewo – na odcinku 

0,5 km; początek szlaku przy domu sołtysa we wsi Leszczewo;  

 

s) szlak dojścia z trasy narciarskiej w Krzywem do "Księdza" (białe znaki trasy narciarskiej): 
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odnowienie oznakowań dojścia trasy narciarskiej do pomnika upamiętniającego ks. 

Jałbrzykowskiego na odcinku 0,25 km; 

 

t) szlak dojścia do krzyża powstańców koło Sarnetek: 

wykonanie oznakowań szlaku dojścia (kolor żółty) do krzyża powstańców w obszarze 

ochrony ścisłej Wierchstaw na odcinku 0,13 km; 

 

u) szlak dojścia do krzyża prawosławnego Wiatrołuża: 

wykonanie oznakowań szlaku dojścia (kolor żółty) do krzyża prawosławnego niedaleko rzeki 

Wiatrołuży (przy Kamienistej Drodze) na odcinku 0,1 km; 

 

v) szlak dojścia do Modrzewi Leszczewek: 

wykonanie oznakowań szlaku dojścia do grupy Modrzewi (kolor czerwony) blisko 

Sobolewskiego Gościńca niedaleko wsi Leszczewek na odcinku 0,25 km; 

 

w) trasy narciarskie Słupie:  

odnowienie oznakowań tras narciarskich na Słupiu, na odcinku 7,1 km (czarny narciarz na 

białym tle); 

 

x) ścieżka edukacyjna "Las" w Krzywem: 

położona przy siedzibie Wigierskiego PN w Krzywem; odnowienie oznakowań na odcinku 

1,5 km (kolor zielony); 

 

y) ścieżka edukacyjna "Suchary":  

położona w pobliżu siedziby Wigierskiego PN w Krzywem; usunięcie starych oznakowań 

(kolor zielony) na odcinku 2,1 km i malowanie w ich miejsce nowych oznakowań (kolor 

niebieski); 

 

z) ścieżka edukacyjna "Samle": 

położona w pobliżu miejscowości Nowa Wieś; odnowienie oznakowań  na odcinku 4,8 

km(kolor czerwony);  

 

aa) ścieżka edukacyjna "Jeziora":  

położona na Słupiu; odnowienie oznakowań na odcinku 5,3 km (kolor niebieski); 

 

bb) ścieżka edukacyjna "Płazy": 

położona we wsi Rosochaty Róg; odnowienie oznakowań na odcinku 4,3 km (kolor zielony); 

 

cc) ścieżka edukacyjna "Puszcza": 

położona w pobliżu miejscowości Wysoki Most; odnowienie oznakowań  na odcinku 3,7 

km(kolor żółty); 
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Wszystkie rodzaje oznakowań powinny być zgodne z instrukcją Znakowania Szlaków 

Turystycznych, sporządzoną przez Zarząd Główny PTTK z 2014 roku (wyjątkiem jest 

oznakowanie trasy narciarskiej i szlaku papieskiego, których wzory udostępni Zamawiający).  

 

Wszystkie szablony szlaków Wykonawca wykonuje na własny koszt.  

§ 2 

Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się do dnia 01.08.2020 roku. Wykonawca udziela 

gwarancji na a okres 36 miesięcy od dnia odbioru całości prac opisanych w § 1. 

§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie 

realizacji zamówienia jest Adam Januszewicz tel. 605 327 064,  

Jarosław Borejszo tel. 604 655 321 

2. Wykonawcę reprezentuje …………………………………..………. tel. ……………………………… 

§ 4 

Za wykonanie czynności przewidzianych w §1 Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości …………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………..) 

§ 5 

1. Odbiór całości prac przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Zamawiającego  

w terminie 7 dni po zawiadomieniu Zamawiającego o zakończeniu realizacji zamówienia.  

Z czynności tych zostanie przygotowany protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę  

do wystawienia faktury.  

2. Strony postanawiają, że zapłata za zrealizowanie zamówienia odbędzie się jednorazowo  

po ukończeniu całości prac przewidzianych do wykonania zamówienia.  

Fakturę należy wystawić na: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, 

NIP 844-234-98-09. 

3. Płatność za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie  

do 21 dni od daty dostarczenia faktury.  

§ 6 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości zamówienia od którego realizacji 

odstąpiono.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi 

za wady w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3) W przypadku zaistnienia konieczności rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający naliczy mu kary umowne w wysokości 10 % wartości zamówienia 

https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_pttk_2014.pdf
https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/instrukcja_znakowania_szlakow_pttk_2014.pdf
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do pełnej wysokości poniesionych strat. 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 9 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA   

 


