Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu z dn. 21.12.2020 r.

Umowa Nr …… (wzór)
SA.270.1.55.2020
zawarta w dniu …. r. w Stąporkowie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Stąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków NIP 658-00-02-590
reprezentowanym przez :
.…………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
Panem/Panią……………prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą …………………z
siedzibą w ………………… ul. …………… wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ………….., REGON: ………….
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane z odśnieżaniem dróg
oraz składnic leśnych na terenie Nadleśnictwa Stąporków – Obręb Miedzierza i/lub Niekłań
oznaczonych na załączonych mapach poglądowych, stanowiących Załącznik nr 1a i/lub 1b do
niniejszej umowy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące usługi:
1) usunięcie pokrywy śnieżnej z jezdni w celu zapewnienia przejezdności dróg leśnych, pasem
szerokości ok. 3,0 m oraz mijanek, skrzyżowań, dojazdów do dróg publicznych i składnic
drewna na terenie Nadleśnictwa Stąporków;
2) wykonanie prac w zakresie opisanym w pkt. 1), wraz z posypaniem piaskiem;
3) posypanie piaskiem bez odśnieżania.
Wykaz dróg na których realizowane będą opisane w ust. 2 usługi oraz rodzaj zleconych usług
uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego oraz warunków atmosferycznych.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w ciągu 24 godzin od chwili telefonicznego
zgłoszenia przez Dział Administracji Zamawiającego potrzeby zrealizowania jednej z usług
określonych w ust. 2.
Wykonawca musi być dostępny pod podanym w Dziale Administracyjnym Zamawiającego
numerem telefonu w przeciągu całej doby, przez cały okres prowadzenia akcji zimowej i
obowiązywania niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem niniejszej umowy i
nie wnosi żadnych uwag w tym zakresie.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1: od dnia podpisania umowy(przewidywany
termin grudzień 2020 r.) do dnia 31.12.2021 r.
§3
Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy jest Bogdan Polak nr tel.
606 387 994.
§4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie
realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu lub osobom trzecim.
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2. W przypadku uszkodzenia nawierzchni i podbudowy dróg wynikłego na skutek realizacji usługi,
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego winien dokonać własnym kosztem i
staraniem naprawy uszkodzonych odcinków dróg. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z
powierzonych obowiązków Zamawiający ma prawo zlecenia zastępczej naprawy uszkodzeń
podmiotowi trzeciemu a następnie obciążenia Wykonawcy kosztami wykonanych napraw.
§5
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji zleconych prac, a za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa o
ruchu drogowym, przepisami BHP oraz ppoż.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
sprzętową i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać
przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności, przy uwzględnieniu profesjonalnego w
tym zakresie charakteru działalności Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do używania przy realizacji przedmiotu umowy wyłącznie materiałów
i narzędzi mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty lub deklaracje zgodności.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty określone w
ust.2.
§7
1. Kontrola jakości wykonanej usługi następować będzie w czasie odbioru przez ocenę, czy droga, na
której realizowana była ta usługa jest przejezdna, w szczególności w stopniu umożliwiającym
płynność poruszania się samochodów osobowych i wysokotonażowych służących do transportu
drewna.
2. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie protokołu odbioru tej usługi, podpisanego przez
wskazanego przez Zamawiającego leśniczego i Wykonawcę, po weryfikacji ilości km dróg, na
których wykonano usługę, przez leśniczego na gruncie.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający może odmówić
odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunięcie.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy będzie przysługiwało
wynagrodzenie ustalone na podstawie stawek jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych usług
na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w §7 ust. 2 niniejszej umowy, z uwzględnieniem
ust. 3 niniejszego §.
2. Do rozliczeń przyjmuje się następujące stawki jednostkowe – dla Obrębu …………:
1) Odśnieżanie bez posypywania
cena jednostkowa netto za 1 km ….. zł
podatek VAT 8 % tj. …. zł
cena jednostkowa brutto za 1 km …. zł
słownie złotych: ….
2) Odśnieżanie wraz z posypaniem piaskiem
cena jednostkowa netto za 1 km ….. zł
podatek VAT 8 % tj. ….. zł
cena jednostkowa brutto za 1 km ….. zł
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1.
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5.

6.

słownie złotych: ……
3) Posypanie piaskiem bez odśnieżania
cena jednostkowa netto za 1 km ….. zł
podatek VAT 8 % tj. …. zł
cena jednostkowa brutto za 1 km …. zł
słownie złotych: ……
Łączna wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ……………… zł brutto.
§9
Stawki przedstawione w §8 ust. 2 uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstawania i nie
podlegają dalszym negocjacjom lub waloryzacji.
Zapłata wynagrodzenia tytułem prawidłowo zrealizowanej usługi nastąpi w terminie 14 dni licząc
od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą do wystawienia faktury za realizację danej usługi będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłową realizację tej usługi.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie
stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Zapłata:
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury
będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.),
2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,
3) kwoty o której mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
……………………… wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2020
poz. 106 ze zm.)
4) Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ……………………(nazwa i adres).

§ 10
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne
Zamawiającemu w następujących wysokościach:
1) za zwłokę w wykonaniu usługi objętej danym zleceniem - w wysokości 100 zł brutto (słownie
złotych: sto 00/100) za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego
oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w §11 umowy
oraz w pozostałych przypadkach gdy Wykonawca realizuje zamówienie nie zgodnie z treścią
umowy, w wysokości 1000 zł brutto (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
przepisów Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 11
1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
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w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy,
gdy wobec Wykonawcy zostanie otwarta likwidacja,
gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
jeżeli Wykonawca nie rozpoczyna realizacji usługi, o której mowa w § 1 ust. 2, pomimo
wezwania go do rozpoczęcia realizacji tej usługi i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego
terminu,
5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację danej usługi, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie
Zamawiającego,
6) w przypadku zawinionego niewykonania zlecenia przez Wykonawcę w terminie określonym
w § 1 ust. 4;
7) w przypadku udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę powszechnie
obowiązujących przepisów, przepisów obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie
Leśnym Lasy Państwowe lub przepisów BHP;
8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
9) w przypadku złej jakości wykonanych przez Wykonawcę usług, stwierdzonych dwukrotnym
dowodem pisemnym (powiadomienie na piśmie).
2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach
przewidzianych w ust. 1 – w terminie do 45 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami jakie poniesie Zamawiający z tytułu rozwiązania
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1)
2)
3)
4)

§ 12
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw, danych osobowych i
danych dotyczących Zamawiającego, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem
przedmiotowej umowy, i które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz podlegają
ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781), przy czym obowiązek niniejszy trwa także gdy niniejsza umowa przestanie wiązać strony, a
Wykonawca może być z niego zwolniony wyłącznie z uwagi na obowiązek wynikający z powszechnie
obowiązujących przepisów.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy
właściwy będzie Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie za obopólną zgodą stron w formie pisemnego
aneksu, który po podpisaniu przez strony stanowić będzie integralną część umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu z tej umowy na osoby
trzecie, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie.
§ 15
1. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część:
1) Załącznik nr 1a – mapa poglądowa obręb …………
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2) Załącznik nr 1b – mapa poglądowa obręb …………
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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