Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

-WZÓRUMOWA
Nr 271…...2019
zawarta w dniu ………..2019 r. w Bogdańcu pomiędzy:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bogdaniec ul. Leśna 17, 66-450 Bogdaniec

NIP 599-000-48-72

reprezentowanym przez: Nadleśniczego Nadleśnictwa Bogdaniec Piotra Pietkuna, zwanym
dalej w tekście umowy Zamawiającym
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
a
[w przypadku spółki prawa handlowego]
nazwa spółki z siedzibą w …………………….., przy ul. ……………………………….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy w ………..………………, pod numerem KRS ……………..,
NIP………….……….., REGON…………………. wysokość kapitału zakładowego (w
przypadku
spółek
kapitałowych),
wpłacony
w
całości
/
w
części
(w przypadku spółki akcyjnej)
reprezentowaną przez:
1/ ………………………………………………..,
2/ ………………………………………………..,

[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]
imię i nazwisko, zamieszkałym w …………….…….., przy ul. ……………….…….,
PESEL
…………...,
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
firmą
…………...……………………..
siedzibą
w
.………………………….……………,
przy ul. ……………., wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP ……….……., REGON …………………
[w przypadku spółki cywilnej]
1/ imię i nazwisko, zamieszkałym w ………….....……., przy ul. …………………….,
PESEL …………..…..., wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP ……….….……., REGON …..………………
2/ imię i nazwisko, zamieszkałym w …....………..…., przy ul. …………….…….,
PESEL …………..…..., wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP ……….….……., REGON …..………………
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prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą
……………..……………………..,
z
siedzibą
w
……………………….,
przy
ul. … … . . ……………., NIP ……….….……., REGON …..………………
[w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej]
.......................................................................................................................................
Zamieszkałym w ……………………………………………………………………..
NIP………………………………….Pesel………………………………………….
Reprezentowanym przez:………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.
W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej
(„Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Monitoring
fitosocjologiczny” w ramach zadania pn. „Restytucja siedlisk nieleśnych w Nadleśnictwie
Bogdaniec i Kłodawa” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000
szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej w trybie zapytania
ofertowego („Postępowanie”), na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r., została zawarta umowa („Umowa”)
następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usługi (w treści
niniejszej umowy zwanej Przedmiotem umowy)
a. Przeprowadzenie monitoringu fitosocjologicznego w oparciu o metodykę
zawartą w Instrukcji.
b. Opracowanie wyników badań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną
Ofertą (wraz z załącznikami), Zapytaniem ofertowym, niniejszą Umową oraz przepisami
prawa, wiedzą i doświadczeniem. Oferta Wykonawcy i Zapytanie ofertowe stanowią
odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszej Umowy.
§2
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2020
roku.
2. Szczegółowe terminy realizacji umowy:
1.

Etap I inwentaryzacja przyrodnicza stanu początkowego do 15.09.2019 r,
oraz opracowanie końcowe wyników prac terenowych do 15.11.2019 r.
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2. Etap II porealizacyjne badania terenowe po roku, w którym zakończono
realizację zadania – do 15.09.2020r. oraz opracowanie wyników wraz z
podsumowaniem do 15.11.2020r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością w
oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczeniem zgodnie z obowiązującymi standardami,
zasadami sztuki oraz zgodnie z załączoną „.Instrukcją do inwentaryzacji przyrodniczej
przed realizacją zadania oraz do badań powtórnych po realizacji przedsięwzięcia
realizowanego w ramach monitoringu szczegółowego dla zadania: „Restytucja siedlisk
nieleśnych w Nadleśnictwie Kłodawa i Bogdaniec Monitoring fitosocjologiczny.”
2. Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi posługuje się przy realizacji niniejszej Umowy,
posiadają odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie i kwalifikacje w zakresie
niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań.
4. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do
kontaktów:
a) ze strony Zamawiającego - ………………………… tel. 095 728 43 50,
kom. ………………….
b) ze strony Wykonawcy – ……………………… tel. kom. ………………
5. Powierzenie wykonania części lub całości Przedmiotu umowy osobie trzeciej, nie
wskazanej w ofercie nie jest możliwe bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody
będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu
umowy.
§4
Do praw i obowiązków Zamawiającego należy:
a) zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonania Przedmiotu umowy.
b) terminowa zapłata wynagrodzenia.
§5
1. Wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w częściach:
a) Po zakończeniu etapu II (- sporządzeniu i odbiorze opracowania z monitoringu w
2019 r.)
b) Po zakończeniu etapu IV (- sporządzeniu i odbiorze opracowania końcowego z
monitoringu w 2020 r. )
2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………. zł brutto ( słownie: …..), na
które składają się:
1) wynagrodzenie netto w wysokości …………………….…………………. zł oraz
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2) podatek od towarów i usług w wysokości ………………….……………. zł. *
z zastrzeżeniem o którym mowa w ust.3.
w tym:
 za wykonanie „monitoringu fitosocjologicznego wraz z opracowaniem w roku
2019” brutto……......................................................zł, słownie:
............................................................................... zł
w tym podatek VAT ................................. zł, *
 za wykonanie „monitoringu fitosocjologicznego w którym zakończono realizację
zadania wraz z opracowaniem końcowym w roku 2020”.
brutto .........................zł, słownie: ............................................................................... zł
w tym podatek VAT ................................. zł, *
W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty
Wykonawcy oraz Zamawiającego związane z wynagrodzeniem tj. pełny koszt
ponoszony przez Zamawiającego związany z wypłatą wynagrodzenia (np.. składki na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób
fizycznych). Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 Zamawiający dokona
potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami.
4. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej do
każdego składanego rachunku będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie o
wysokości zaliczki na podatek dochodowy, jaką będzie zobowiązany potrącić
Zamawiający oraz oświadczenie o charakterze zatrudnienia Wykonawcy, z którego
wynikać będzie wysokość obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne.
5. Potrącenia, o których mowa w ust.3 zostaną dokonane każdorazowo do każdej
płatności, o której mowa w ust. 2.
6. Podstawę wystawienia poszczególnych faktur będą stanowić protokoły odbioru
dokumentów opisanych w ust. 1.
7. Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
8. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktur naliczane będą odsetki
ustawowe za opóźnienie.
9. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktur VAT bez
podpisu Zamawiającego.
3.

10. W przypadku zmiany stawki podatku VAT (wynikającej ze zmian przepisów) albo
obciążeń publicznoprawnych** wartość brutto wskazana w § 5 ust.2 tej Umowy,
zostanie zwiększona (zmniejszona) proporcjonalnie do zmiany podatku VAT albo
obciążeń publicznoprawnych Zmiana wynagrodzenia wynikająca ze zmiany
wskazanej w zdaniu pierwszym nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
* wynagrodzenie neto oraz podatek VAT dotyczy wyłącznie przedsiębiorców .
**

dotyczy wyłącznie osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
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1.
2.

3.
4.

§6
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość odbioru dokumentów opisanych w§ 5
ust. 1 z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Odbiór zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie
sporządzony protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron. W protokole
stwierdzone zostaną ewentualne wady oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia.
Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty otrzymania dokumentów od Wykonawcy.
Dokumenty opisane § 5 ust. 1 winny być sporządzone w formie papierowej w 3
egzemplarzach.

§7
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 w zakresie
utrwalania i zwielokrotnienia dowolną techniką.
2. Przejście praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
3. Z chwilą odbioru Zamawiający nabywa na własność egzemplarze, na których utrwalono
utwory.

§8
1. Poza przypadkami określonymi w KC Zamawiający może odstąpić od niniejszej
umowy w następujących przypadkach:
1)
gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją jakiejkolwiek części
przedmiotu umowy powyżej 30 dni.
2)
Gdy Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami i nie
usunie uchybień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
2. Prawo odstąpienia wykonuje się w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny
odstąpienia.
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
1) zwłoki w wykonaniu poszczególnych części umowy w wysokości 2 %
wynagrodzenia należnego za daną część Umowy zgodnie § 5 ust. 1 liczoną za
każdy dzień zwłoki.
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2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 20%
wynagrodzenia umownego jakie przysługiwałoby Wykonawcy za pozostałe do
wykonania czynności będące przedmiotem umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego,
Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości
20% wynagrodzenia umownego jakie przysługiwałoby Wykonawcy za pozostałe do
wykonania czynności będące przedmiotem umowy.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 10
1.
2.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być
przeniesione na rzecz osób trzecich bez uzyskania pisemnej (pod rygorem nieważności)
zgody Zamawiającego.
Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym po jednym
egzemplarzu dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§ 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.
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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:

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.

11.

Nadleśnictwo pozyskuje dane osobowe z własnych rejestrów, a także publicznych
rejestrów takich jak: CEDIG, GUS,KRS

PODPISY
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........................................................
(Podpis i pieczątki(a)
Wykonawcy

.......................................................
(Podpis i pieczątki(a)
Zamawiającego

