Wzór umowy załącznik nr 2

UMOWA
Nr SA.271……..2019
W dniu ……...2019 r. w Bogdańcu 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 810539031
reprezentowanym przez: Piotra Pietkuna – 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)
- 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
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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 Usuwanie nalotów
sosny, brzozy i innych drzew 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., 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. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
usuwaniu nalotów sosny, brzozy i innych drzew. Usuwanie drzew dokonywane będzie
narzędziami ręcznymi lub pilarkami spalinowymi bez zastosowania ciężkiego sprzętu.
Wycięte w ten sposób drzewka będą ręcznie wynoszone poza granicę torfowisk.
2. Zabiegi przeprowadzane w strefie całorocznej b(oddz. 516 b) bielika będą
wykonywane przy pomocy narzędzi ręcznych i pod nadzorem leśniczego i kadry
technicznej Nadleśnictwa.
3. Szczegółowy opis prac został zamieszczony zapytaniu ofertowym .
4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i regulacjami
obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§3
Termin realizacji Przedmiotu Umowy
Przedmiot Umowy będzie realizowany: od dnia podpisania umowy do 15.12.2019 r.
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§4
Obowiązki Zamawiającego
W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:
1.

do zachowania ogólnie wymaganej staranności w odniesieniu do rzetelnego wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

2.

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

3.

dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych przez Wykonawcę;

4.

dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na
warunkach określonych w Umowie;
§5
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych prac z najwyższą starannością, przepisami
prawa, bhp i ppoż., złożoną ofertą i zapytaniem ofertowym oraz zaleceniami Zamawiającego.
2) Wycinka drzew, usuwanie nalotów oraz uprzątnięcie terenu zgodnie z dyspozycją
leśniczego i kadry technicznej nadleśnictwa.
3) Zapewnienie nadzoru w czasie realizacji prac oraz posługiwanie się osobami
posiadającymi kwalifikacje wymagane do realizacji przedmiotu umowy .
4) Zabezpieczenie terenu prac pod względem bezpieczeństwa, w tym ppoż. i bhp oraz
ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia urządzeń (pilarki) w odpowiednie zestawy
(sorbenty, maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych
płynów technologicznych używanych w pilarkach pracujących w lesie oraz użycia tych
środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w
celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy
kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie
(przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty
pochłaniające olej i paliwo).
6) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać
oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. Lokalizacja tablic
przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem
Zamawiającego.
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7) utrzymanie do chwili zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w tym
obejmującego odpowiedzialność związaną z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich
za szkody powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania powierzonych prac
wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
Podwykonawstwo
1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności.
2. Podwykonawca winien spełniać wymagania, jakie Zamawiający postawił Wykonawcy w
zapytaniu ofertowym.
§7
Odbiory
1. Odbiory prac będą odbywać się oddzielnie dla każdej pozycji określonej w zapytaniu
ofertowym.
2. Do czynności odbiorowych Zamawiający wskazuje osoby leśniczych z poszczególnych
leśnictw.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych, że przedmiot umowy został
wykonany wadliwie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad.
Zaniechanie usunięcia wad upoważnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca może wystawić dla Zamawiającego fakturę za wykonanie przedmiotu umowy
po podpisaniu bezusterkowych protokołów odbioru prac dla wszystkich prac objętych
przedmiotem umowy.
§8
Wysokość wynagrodzenia
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie określone na podstawie złożonej Oferty w zapytaniu ofertowym
Wykonawcy w wysokości brutto: ………zł, słownie ( złotych brutto 0/00)
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną w umowie
starannością potwierdzone w protokołach odbioru, o których mowa w § 7.
§9
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 ust. 1, płatne będzie po odbiorze całości
przedmiotu umowy na podstawie faktury.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę
będą protokoły odbioru wskazane w § 7.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z Umowy.
§ 10
Odstąpienie od Umowy
1. Niezależnie od przyczyn wskazanych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może
odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia w
terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
2. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania do należytego wykonywania umowy i
wyznaczenia terminu, dalej wykonuje prace niedbale w sposób sprzeczny z umową
lub zaleceniami Zamawiającego – Zamawiający może odstąpić od umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny
odstąpienia.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa
w § 10 w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 8 umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 3 umowy, w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki
c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu usunięcia wad określonego
przez Zamawiającego.
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2. W przypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego netto wskazanego w § 8 umowy.
§ 11
Ubezpieczenia
1.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego, przed zawarciem Umowy
zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności
objętej Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 50 000,00 zł.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu
Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację
ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony
ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca
będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

3.

Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający
wedle swojego wyboru może:
1)

odstąpić od Umowy;

2)

ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione
na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
§ 12
Zmiana Umowy

1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadku
wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych 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)

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
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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,
e) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających
realizację przedmiotu umowy w stopniu większym niż można by było
racjonalnie przewidywać,
f) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych usług dodatkowych na
realizację przedmiotu umowy
2) zmiana wysokości wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa
podatkowego, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
wynagrodzenie należne wykonawcy podlega zmianie odpowiednio o kwotę
podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili
powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia
należnego wykonawcy ustalona jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej
stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania
obowiązku podatkowego),
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.

Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi
zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
§ 13
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:

Nadleśnictwo Bogdaniec

Telefon:

95 72843 50

e-mail:

bogdaniec@szczecin.lasy.gov.pl

Wykonawca:
Imię i Nazwisko
Adres:
Telefon:
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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 leśniczy p. ……..k
(Przedstawiciel Zamawiającego), ze strony Wykonawcy jest p. ….. (Przedstawiciel
Wykonawcy).

5.

W
przypadku
zmiany
Przedstawiciela
Zamawiającego/Wykonawcy,
Zamawiający/Wykonawca powiadomi o ustanowieniu nowego Przedstawiciela
Zamawiającego/Wykonawcy. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nastąpi pisemnie lub pocztą elektroniczną.

6.

Obowiązującym językiem do korespondencji pomiędzy stronami będzie język polski.
Dokumenty obcojęzyczne dotyczące Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie
przekazywał Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język polski.
§ 14
Rozstrzyganie sporów

1.

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.
§ 15
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.
Inspektorem ochrony danych jest Karolina Kaczmarek, z którą w
sprawach 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.

8

Wzór umowy załącznik nr 2

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 16.4. 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 oraz innym, którym zostało
powierzone przetwarzanie danych

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.
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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 przesadza 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
§ 17
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;

2)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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