Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr SA.270.193.2019

WZÓR UMOWY
Umowa nr ______________________________________________
Zawarta w dniu ___________ r. w ________________________ pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem
Bogdaniec z siedzibą w Bogdańcu
ul. Leśna 17;
66-450 Bogdaniec
NIP 599-000-48-72 REGON 8105390031
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem
Kłodawa z siedzibą w Kłodawie
ul. Gorzowska 31
66-415 Kłodawa
NIP 599-000-59-14, REGON 810539166
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem
Barlinek z siedzibą w Barlinku
ul. Tunelowa 56 a 74-320 Barlinek
NIP 597-000-86-25, REGON 810538988
reprezentowanymi przez:
Piotra Pietkun – Nadleśniczego,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
- w przypadku spółki prawa handlowego
nazwa spółki z siedzibą w …………………….., przy ul. ………………………………., wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
…………………………………………………………,
pod
numerem
KRS
…………………………..,NIP……………………………..,REGON……………………………… wysokość kapitału
zakładowego ( w przypadku spółek kapitałowych), wpłacony w całości /w części ( w przypadku
spółki akcyjnej)
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- reprezentowana przez:
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
imię i nazwisko zamieszkały w …………………………., przy ul. ……………………………., PESEL
……………………... prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………………….. siedzibą w
……………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP ……………………., REGON ………………………….
- w przypadku spółki cywilnej
1)
imię i nazwisko zamieszkały w …………………………., przy ul. ……………………………., PESEL
…………………….. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
……………………., REGON …………………………….,
2)
imię i nazwisko zamieszkały w …………………………., przy ul. …………………………….., PESEL
…………………………………. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP ……………………., REGON
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą
………………………………….., z siedzibą w …………………………………., przy ul. ……………., NIP
…………………………, REGON ……………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
łącznie zaś zwanymi dalej „Stronami”
W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”),
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zorganizowanie i przeprowadzenie
kursu pszczelarsko-bartniczego w ramach zadania pn. „Kurs pszczelarski” zgodnie z
procedurą rozeznania cenowego („Postępowanie”), na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r., w ramach projektu nr pn. „Obszary
Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej”,
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0042/16, została
zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:
§1
Przedmiot i zakres Umowy
1. Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych z realizacją
wspólnego zamówienia przeprowadzonego dla jednostek organizacyjnych Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe p. n „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu
pszczelarsko-bartniczego dla pracowników Nadleśnictw Bogdaniec, Kłodawa i Barlinek”.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na:
Zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu pszczelarsko-bartniczego dla pracowników
Nadleśnictwa Bogdaniec, Kłodawa i Barlinek.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wchodzący w zakres Przedmiotu Umowy został
określony w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
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§2
Wykonanie przedmiotu umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawca
wykona Przedmiot
Umowy na
podstawie
Oferty złożonej
w Postępowaniu, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, na warunkach ustalonych w zapytaniu ofertowym i w umowie.
Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia kursu pszczelarskobartniczego, zajęcia teoretyczne i praktyczne. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca
zapewni we własnym zakresie materiały szkoleniowe.
Kurs będzie realizowany w wymiarze łącznie 14 godzin zegarowych po 7 godzin dziennie
w siedzibie Nadleśnictwa Bogdaniec i na terenie poletka miododajnego w leśnictwie
Motylewo.
Wykonawca zapewni posiłek dla uczestników kursu zgodnie z opisem w zapytaniu
ofertowym.
Zajęcia będą organizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony.
Kurs
zakończy
się
uzyskaniem
certyfikatu
poświadczonego
przez
Stowarzyszenie/Organizację zajmującą się badaniem, ochroną lub hodowlą pszczół.
Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających
z Umowy.
§3
Obowiązki Zamawiającego
W

ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

1.

informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację
Przedmiotu Umowy;

2.

powiadomić uczestników projektu oraz zapewnić
teoretycznych i miejsce do zajęć praktycznych.

3.

współpracować z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy

4.

dokonać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie i na warunkach
określonych w Umowie;

salę szkoleniową do zajęć

§4
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.09.2019r.
2. Strony odrębnie uzgodnią dokładną datę realizacji Przedmiotu Umowy.

§5
Wysokość wynagrodzenia
1.
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Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu

w kwocie ______________ zł brutto (słownie: __________________________________) wraz
z podatkiem VAT w wysokości ________.
2. 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..
Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.
3.

W przypadku nieterminowego realizowania płatności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.

§6
Warunki płatności
1.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia będzie płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.

2.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie poprzez wystawienie
faktur po wykonaniu zadania przez Wykonawcę z podziałem na poszczególne jednostki:
Nadleśnictwo Bogdaniec…………………………….zł netto (słownie)…………………..
Nadleśnictwo Barlinek ……………………………… zł netto (słownie)…………………..
Nadleśnictwo Kłodawa …………………………… zł netto (słownie)…………………..

3.

Do podanych kwot podatek VAT doliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.

4.

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy.
§7
Kary umowne

1.
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Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji
do zapłaty, następujących kar umownych:
1)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w
stosunku do dnia wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 Umowy;

2)

w przypadku rozwiązania od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,.

3)

za posłużenie się przy wykonaniu Przedmiotu Umowy osobami nie spełniającymi
warunków zapytania ofertowego w kwocie 1000 zł

2.

W przypadku rozwiązania od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy..

3.

Stronom służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, bądź odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

4.

Rozwiązanie Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§8
Rozwiązania Umowy
1.

Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

2.

Niezależnie od podstaw rozwiązania Umowy wynikających z przepisów prawa
i innych postanowień Umowy Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
1)

niedotrzymania terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 3;

2)

w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań, wynikających z
Umowy, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do ich wykonywania w
oznaczonym terminie.
§9
Zmiana Umowy

1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych
warunków ich wprowadzenia:
1)

zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących
przypadkach:
a)

przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia
publicznego

b)

wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację,
kontrolę lub finansowanie zamówienia,

c)

wystąpienia okoliczności niezależnych od żadnej ze stron Umowy.

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest w przypadku zmiany stawek
podatku VAT
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2.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy
niż okres trwania tych okoliczności.

3.

W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust.1 pkt 2) wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie zwiększone (zmniejszone) stosownie do aktualnej stawki podatku
VAT.

4.

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania
Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 10
Porozumiewanie się Stron
1.

Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać
się będą pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą
elektroniczną.

2.

Dane kontaktowe Stron:
Zamawiający:
Adres:

_______________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

e-mail:

_______________________________________________________

Wykonawca:
Imię i Nazwisko

_______________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

e-mail:

_______________________________________________________

3.

Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

4.

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest ____________________________
(Przedstawiciel Zamawiającego), ze strony Wykonawcy jest ____________________________
(Przedstawiciel Wykonawcy).

§ 11
Rozstrzyganie sporów
1.
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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.
§ 12
Prawa autorskie

1. Jeżeli w wyniku realizacji niniejszej umowy dojdzie do powstania utworów w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wówczas Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe od tych
utworów na wszelkich znanych polach eksploatacji a w szczególności utrwalania i
zwielokrotniania dowolną techniką oraz obrotu egzemplarzami utworu.
2. Przejście praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
3. Z chwilą otrzymania Zamawiający nabywa na własność egzemplarze na których utrwalono
utwory..
§ 13
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający
informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa
Bogdaniec.

2.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO w celu
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o
udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

3.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja
postępowania zostanie udostępniona w oparciu o stosowne przepisy.

4.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas prowadzenia
postępowania i trwania umowy

5.

Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.

Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,

7.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany.

8.

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania
dane osobowe, ma prawo:
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1)

dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,

2)

do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,

3)

do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

4)

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w
tym przepisy RODO

9.

Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
przysługuje:

1)

prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

2)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, określone w
art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na
fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną
wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających
dane w imieniu administratora danych osobowych.

10. Nadleśnictwo pozyskuje dane osobowe z własnych rejestrów, a także publicznych rejestrów
takich jak: CEDIG, GUS,KRS
§ 14
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2.

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, chyba że w treści umowy dopuszczono inną formę.

3.

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

4.

Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1)

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe (wraz ze wszystkimi załącznikami);

2)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

