Załącznik nr 7 do SIWZ znak sprawy SA.270.3.9.2020

WZÓR UMOWY
SA.270.3.9.2020
Zawarta w dniu ………... w Stąporkowie pomiędzy Skarbem Państwa- Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków z siedzibą w Stąporkowie, ul.
Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, NIP 658-00-02-590, REGON 290042670 reprezentowanym
przez:
………………… – Nadleśniczy
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)
_______________________________________ z siedzibą w _____________________________
(„Wykonawca”) ul. _________________________________________ wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________
___ pod numerem ______________________ NIP ______________________________________,
REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego __________________.
reprezentowaną przez:
_________________________________________________
_________________________________________________,
lub
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej)
p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
_________________________________________________ z siedzibą w ___________________
ul __________________ („Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i
Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________;
REGON __________________________
działającym osobiście
zwanym dalej „Wykonawcą”,
lub
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)
wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie
„Wykonawcy”):
1)
p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą _________________________________________________z siedzibą w
______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________;
REGON __________________________
2)
p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą _________________________________________________z siedzibą w
______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________;

REGON __________________________
3)
p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą _________________________________________________z siedzibą w
______________________________,
ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _________________________________;
REGON __________________________
reprezentowanymi przez _______________________________________________, działającego
na podstawie pełnomocnictwa z dnia _________ r.
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,:
§ 1.
1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania dostawy sortów mundurowych leśnika oraz środków ochrony
indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej w roku 2021 dla pracowników Nadleśnictwa
Stąporków, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ, będący
integralną częścią niniejszej umowy) i kosztorysem ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszej
umowy).
2. Artykuły objęte przedmiotem zamówienia dostarczane będą przez Wykonawcę, na jego koszt
do siedziby Zamawiającego lub realizowane indywidualnie dla poszczególnych pracowników
Nadleśnictwa, w oparciu o zapotrzebowanie lub upoważnienie wydane przez Zamawiającego.
Decyzja o sposobie realizacji przedmiotu umowy jest wyłączną decyzją Zamawiającego i nie ma
wpływu na wartość przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wykrycia wad w chwili odbioru lub dostarczenia towaru w niewłaściwych
rozmiarach Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sortów mundurowych leśnika oraz
środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej na warunkach określonych w §8.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów lub zamiany poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia na inne pod warunkiem ich nie naruszenia (zerwanie metki)
w ramach obowiązującej wartości umowy.
5. Za zgodą Zamawiającego sorty mundurowe czy środki ochrony indywidualnej, odzież lub buty
robocze będą wydawane w magazynie Wykonawcy (adres magazynu: ……………………)
bezpośrednio uprawnionym pracownikom Nadleśnictwa Stąporków.
6. Wydanie przez Wykonawcę elementów przedmiotu zamówienia w magazynie Wykonawcy
dotyczy wyłącznie pracowników Zamawiającego posiadających jednorazowe upoważnienie do
odbioru z określeniem ilości punktów przysługujących pracownikowi oraz wykazem należnych
środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej.
§ 2.
Wynagrodzenie za wykonanie dostaw (sprzedaż i dostarczenie do odbiorcy) sortów
mundurowych oraz środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego wyniesie netto
……………… zł (słownie złotych: ……………………….) plus obowiązujący podatek VAT w
wysokości …………….. zł, tj. brutto ………….. zł (słownie złotych: …………………………).
2. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie
kosztorysowe w rozumieniu art. 629-631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
3. Strony ustalają, że dopuszczają zmianę w zakresie rodzaju i ilości poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia, wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy przy
zastosowaniu zapłaty za ich dostawę po zaoferowanych cenach jednostkowych. Zmiany ilości i
rodzaju poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym zostaną dokonane w ramach wartości
brutto przedmiotu zamówienia określonej w §2 ust.1.
4. Zamawiający zgodnie z prawem opcji zastosowanym w przedmiotowym postępowaniu jest
uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawę analogicznego
asortymentu, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia lub ograniczyć ilość zamawianego
asortymentu. Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre asortymenty opisane w opisie
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych
przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące
1.

przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone lub ograniczone do 20 % wartości przedmiotu
zamówienia określonej zgodnie z § 2 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
5. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część
umowy wg cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
3. Strony ustalają, iż przy sukcesywnych dostawach dopuszczalna jest zmiana producenta
poszczególnych sortów, pod warunkiem, że gwarantowałoby to lepszą jakość, potwierdzoną
certyfikatem jakości. Ewentualna zmiana producenta poszczególnych sortów nie może
przekroczyć zaoferowanych wartości jednostkowych poszczególnych sortów podanych w
kosztorysie ofertowym.
4. Nie ustala się minimalnej wartość jednorazowej dostawy realizowanej w oparciu o zlecenie
Zamawiającego.
5. Wszystkie dostarczane wyroby muszą być wykonane zgodnie z wzorem, który był przedstawiony
Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu do oceny zgodności
wyrobu z dokumentacją techniczno-technologiczną, pod rygorem odmowy odbioru dostawy i
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na dostawę sortów mundurowych łączącej go z
Wykonawcą.
6. 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.).
7. 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
oszczędnościowo-kredytowej, 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.)
8. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ……………………(nazwa i adres)
§ 3.
1. Termin rozpoczęcia dostaw objętych umową od daty podpisania umowy, tj. ………
2. Termin zakończenia dostaw objętych umową do dnia 31.12.2021 r.
3. W przypadku dostaw do siedziby Zamawiającego zamówienie na poszczególne artykuły z
wyszczególnieniem ich rozmiarów Zamawiający złoży z wyprzedzeniem ……….. dni
(zgodnie ze złożoną ofertą) przed żądaną dostawą. Dostawy towaru będą realizowane
sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
§ 4.
Odbiór ilościowy i kontrola jakości dostarczanych sortów mundurowych dokonywana będzie przez
osoby upoważnione przez Zamawiającego.
§ 5.
Należności za wykonane dostawy będą regulowane przelewem w terminie 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie obustronnie
podpisanego bezusterkowego Protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku dostarczania sortów do
siedziby Zamawiającego. Przelewy będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
§ 6.
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie byli
wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, bez uprzedniej zgody

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. 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. 2019 poz. 1781).
4. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadleśnictwo Stąporków, ul. Niekłańska 15,
26-220 Stąporków. Ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z realizacją niniejszej umowy, ich odbiorcami będą osoby lub podmioty,
uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zakończenia obowiązywania niniejszej umowy.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest warunkiem
zawarcia umowy określonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W odniesieniu do danych
osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO.
5. Wykonawca ma prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do ich sprostowania, a
także żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz Wykonawca ma prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO.
§ 7.
W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze dostaw, istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu
umowy, Zamawiający może odmówić przyjęcia sortów mundurowych posiadających wady.
§ 8.
1. Sprzedający zapewni …………………….. miesięczną (zgodnie ze złożoną ofertą) gwarancję
(liczoną od daty dostawy – potwierdzenia odebrania poszczególnego asortymentu na dokumencie
WZ) na dostarczone przedmioty umundurowania na następujących warunkach:
2. W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych
wadach przedmiotu umowy w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca
zobowiązany do ich usunięcia, w terminie wspólnie wyznaczonym stosownym protokołem.
3. Zgłoszenia wad będą wysyłane do gwaranta pisemnie lub faksem na nr: ………………..,
4. Czas reakcji Gwaranta (Wykonawcy) na zgłoszone wady ustala się na 21 dni - w tym zawarte są
naprawy i wymiany reklamowanych przedmiotów umundurowania.
5. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi Wykonawcy w terminie 14 dni na reklamację
zgłoszoną przez Zamawiającego przyjmuje się, że Wykonawca uznał tę reklamację w całości bez
żadnych zastrzeżeń.
6. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego lub
Zamawiający dostarczy towar reklamowany do magazynu Wykonawcy na jego koszt.
§ 9.
1.Wykonawca, w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, zapłaci Zamawiającemu
kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej
po upływie wyznaczonego terminu dostawy.
2. Wykonawca, w przypadku zwłoki w naprawie lub wymianie reklamowanych elementów
przedmiotu zamówienia, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wartości brutto
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej po upływie wyznaczonego terminu dostawy.
2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w
sposób istotnie odbiegający od warunków umowy upoważnia Zamawiającego do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 4
niniejszej umowy.
3.Oprócz w/w kary umownej za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
przewidzianych przepisami K.C.

4. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonane prace przez Zamawiającego,
Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek.
§ 10.
1. Przy realizacji niniejszej umowy obowiązywać będzie prawodawstwo polskie.
2. Nie realizowanie postanowień niniejszej umowy może być podstawą do jej rozwiązania
ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron.
3. Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 11.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12.
Integralną część umowy stanowi opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), kosztorys
ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz SIWZ.
§ 13.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

