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-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 …..………………

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 pn. Dostawa 8 pułapek
żywołownych służących do odłowu norki amerykańskiej i 7 pułapek żywołownych do
odłowu szopa pracza oraz systemu powiadamiania dla każdej pułapki dla Nadleśnictwa
Bogdaniec, w ramach zadania pn. „Zakup wraz z montażem i systemem administrowania,
obsługą oraz utylizacją, pułapek żywołownych w Puszczy Gorzowskiej. Monitoring
liczebności populacji wybranych gatunków inwazyjnych” do projektu nr POIS.02.04.00-000042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy
Gorzowskiej na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 21 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Bogdaniec z dnia 13.03.2019 r., została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pułapek oraz systemu
powiadamiania do obsługi pułapek żywołownych (15 szt.) (dalej „Sprzęt”) o parametrach i
zakresach ujętych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z
dnia….tanowiącą integralną część umowy – Załącznik nr 1.
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników projektu
(przedstawicieli Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, w przeciągu 3 dni od ich
dostarczenia.
2. Wykonawca oświadcza, że Urządzenia systemu powiadamiania posiadają licencję na
przesył danych na okres min. 24 miesiące.
3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i
prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) zapewnienie takiego opakowania Sprzętu, jakie jest wymagane by nie dopuścić
do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca
dostawy,
b) przekazanie Sprzętu sprawnego technicznie i zgodnego z opisem przedmiotu
zamówienia.
c) zawiadomienie zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o dacie
dostawy sprzętu oraz przeszkolenia wykazanego w § 1ust.1
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) współpraca z Wykonawcą w celu umożliwienia wykonania przedmiotu umowy,
w tym niezwłoczne dostarczanie niezbędnych informacji,
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b) dokonanie na wezwanie Wykonawcy odbioru Sprzętu w miejscu dostawy.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……..…… zł (słownie
……………………………) w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie jest niezmienne i zawiera w sobie koszty dostawy, transportu,
ubezpieczenia do miejsca dostawy, a także wszelkie inne koszty Wykonawcy
związane z prawidłową realizacją umowy.
3. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na
rzecz osób trzecich, w tym Wykonawca nie może przenieść wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek, ani zadatków na realizację przedmiotu umowy.
§4
1. Odbiór Sprzętu nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli
stron. Protokół odbioru będzie określał:
a) datę odbioru,
b) markę producenta Sprzętu oraz rodzaj i model,
c) stwierdzenie wad – jeśli wystąpią – oraz warunki ich usunięcia,
d) inne postanowienia.
2. W przypadku odmowy dokonania odbioru Sprzętu, w szczególności z powodu wad,
Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem
zastrzeżeń.
3. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci Sprzęt lub jego części
Wykonawcy, na jego koszt. Wykonawca wymieni Sprzęt lub jego części w ciągu 5
dni roboczych od dnia otrzymania, bądź uzupełni braki w tym terminie.
4. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie
Sprzętu lub jego części wolnej od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego
tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
5. Dokonanie odbioru Sprzętu zgodnie z postanowieniami umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem odbioru:
Instrukcje obsługi Sprzętu w języku polskim oraz dokumenty określające zasady
świadczenia usług gwarancyjnych. Dostawa sprzętu, przeszkolenie wskazane w § 1
ust.1 oraz odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniach i
godzinach pracy Nadleśnictwa.
§5
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego sprzętu zgodnie z
Załącznikiem nr 1 umowy.
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z
przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez
Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w
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ciągu terminu obowiązywania gwarancji, który wynosi …… (zgodnie z Zapytaniem
ofertowym, ew. zg. ze złożoną ofertą) od daty odbioru Sprzętu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Sprzęt , na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym i dokumencie gwarancyjnym, z tym że
postanowienia tego dokumentu nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia
KC.
4. Na czas realizacji gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającemu, na swój koszt korzystanie ze Sprzętu, z którego Zamawiający nie
będzie mógł korzystać ze względu na realizację gwarancji.
5. Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy jest równy
okresowi gwarancji.
§6
1. Dostawa sprzętu objętego przedmiotem umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy.
2. Za datę realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę protokołu odbioru
potwierdzającego, iż dostarczony sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego
jest wolny od wad oraz potwierdzającego przeszkolenie opisane w § 1 ust.1
§7
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia
określony w § 1 niniejszej umowy kwotę określoną w § 4 ust. 1 przelewem
bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po
zrealizowaniu przedmiotu umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze.
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony
protokół odbioru, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5 % za każdy
rozpoczęty dzień liczony od upływu terminu zwłoki wyznaczonego na usunięcie
wad.
3. Za nieprawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z gwarancji jakości o
której mowa w § 5 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowiązków wynikających z gwarancji.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za
które odpowiada Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto .
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4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie,
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z
należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienie.
7. Kary umowne mogą być kumulowane.
§9
1. Poza przypadkami określonymi w KC Zamawiający może odstąpić od niniejszej
umowy w następujących przypadkach:
1.
gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy powyżej
10 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.
§ 10
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:
b)

przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia
publicznego

c)

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

d)

działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony
nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których
zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej
treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar. Strona powołująca
się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia
tego stanu,

f)

wystąpienia okoliczności niezależnych od żadnej ze stron Umowy.

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

§ 11
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.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym po jednym
egzemplarzu dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

1.

§ 14
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. Inspektorem ochrony danych jest Karolina Kaczmarek, z
którą
w sprawach Państwa danych osobowych można kontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub po numerem
telefonu +48 91 432 87 12

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
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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

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

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

