Załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA DOSTAWY TTZ.271……………..
zawarta w dniu ……………………….. roku pomiędzy:
Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Ośrodkiem Transportu Leśnego
ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wlkp., zwanym w treści umowy Zamawiającym, w
imieniu którego działają:
1. Marian Targos - Dyrektor,
2. Mariusz Misztal – Główny Księgowy,
a
……………………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą ………………………. .z siedzibą w …………………… ul ……………………….
zarejestrowanym …………………………………………………, posiadającym numer
identyfikacyjny NIP…………………………………..; REGON ………………………..1/
………………………………………………… z siedzibą …………………………………
zarejestrowaną ………………………………, pod numerem KRS ……………………….
kapitał zakładowy……………………. posiadającą numer identyfikacyjny
NIP…………… ;REGON ……………..2, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, w
imieniu którego działają:
1. ………………………………………………………………………………………..……...
2. ………………………………………………………………………………………………..
(1 – właściwe w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną bądź osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą, także dla osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilne,
2 - właściwe w przypadku wykonawcy będącego spółką prawa handlowego).

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”
W rezultacie dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy (dalej:
„Oferta”) złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.
„Dostawa siatek, gwoździ i skobli do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka
Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w 2019r.”, została zawarta umowa (dalej:
„Umowa”) następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych typu
………………………………………………………………………………………………,
gwoździ typu …………………………………………………………………………… i
skobli typu …………………………………………………określonej w zamówieniu
oraz załączonej ofercie Wykonawcy, zwanej dalej „siatkami, gwoździami i
skoblami” lub „Przedmiot Umowy”.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć siatkę w ilości …… mb w rolkach 50 mb
oraz gwoździe i skoble w ilości ………………………………...kg w kartonach o
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masie netto 5 kg do miejsc wskazanych w harmonogramie dostaw, stanowiącym
załącznik 1 do umowy, zwanym dalej „harmonogramem” w okresie od dnia 01
lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, jednakże w przypadku, gdy
umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana po dniu 01 lutego
2019 roku. zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31
stycznia 2020 roku. Zamawiający ma prawo określić późniejszą datę rozpoczęcia
obowiązywania umowy niż wynikającą ze zdania poprzedniego.
3. Jeżeli w harmonogramie określono konkretny miesiąc dostawy – oznacza to, że
dostawa ma nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu tego miesiąca.
4. Jeżeli w harmonogramie określono miejsce dostawy „OTL Gorzów”, zwane dalej
„pulą OTL”, oznacza to, że:
a) wskazana w harmonogramie ilość siatki jest ilością siatki pozostającą do
dyspozycji Zamawiającego,
b) Wykonawca jest zobowiązany dostarczać pulę OTL sukcesywnie,
w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do 25 dni od
daty otrzymania zamówienia, określającego w szczególności ilość siatek,
gwoździ i skobli i miejsce dostawy.
c) w przypadkach szczególnie pilnych, Zamawiający ma prawo zaopatrzyć
zamówienie składane w ramach puli OTL adnotacją „PILNE” – wówczas
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie 7 dni od
jego otrzymania.
5. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca akceptuje fakt, że ilości siatek, gwoździ i
skobli określone w harmonogramie na konkretne miesiące i miejsca dostaw mogą
ulegać korektom:
a) jeżeli Zamawiający zmniejszy ilość zamówionej siatek, gwoździ i skobli, to
zmniejszona ilość siatek, gwoździ i skobli zwiększa pulę OTL,
b) jeżeli Zamawiający zmieni miesiąc dostawy na wcześniejszy bez zmiany ilości
siatek, gwoździ i skobli określonej w harmonogramie - zastosowanie mają
odpowiednio ust. 4 lit. b i c,
c) jeżeli Zamawiający zmieni miesiąc dostawy na późniejszy bez zmiany ilości
siatek, gwoździ i skobli określonej w harmonogramie - Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować dostawę do dnia wskazanego przez
Zamawiającego.
6. Wskazana w SIWZ ilość siatek, gwoździ i skobli wchodzących w zakres
Przedmiotu Umowy ma charakter szacunkowy. Ilość zamawianych siatek,
gwoździ i skobli w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od ilości siatek,
gwoździ i skobli w SIWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Nie zamówienie 50% wartości siatek,
gwoździ i skobli, liczonej odpowiednio dla danego typu określonego w § 3 ust. 1
umowy, w czasie trwania umowy nie powoduje obowiązku Zamawiającego do
odbioru niezrealizowanej wartości części zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń
odszkodowawczych z tego tytułu.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każdą partię siatek, gwoździ i skobli
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania pn.
„Dostawa siatek, gwoździ i skobli do grodzenia upraw leśnych dla Ośrodka
Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. w 2019r.” (dalej „SIWZ”) stanowiącą
załącznik nr 5 do Umowy, a w szczególności wymaganiami określonymi w
warunkach technicznych przedmiotu zamówienia zawartymi w załączniku nr 1 do
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SIWZ wraz ze świadectwem (atestem) jakości, gwarancją i etykietą z
oznaczeniem zgodnym ze SIWZ.
8. Strony ustalają, że korespondencja związana z realizacją umowy może być
prowadzona:
a) Zamawiający
faks
nr
957320992,
poczta
elektroniczna:
otlgorzow@szczecin.lasy.gov.pl lub pisemnie na adres: ul. Szpitalna 2, 66400 Gorzów Wlkp.
b) Wykonawca - faks nr ………………………., poczta elektroniczna:
………………………………… lub pisemnie na adres: ………………………
……………………………………………..,
przy czym na żądanie jednej strony druga strona zobowiązana jest potwierdzić
fakt jej otrzymania.
9. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowe dostawy analogiczne
jak opisane w SIWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia
dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie.
10. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zamówione na wartość do
30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 3 ust 1.
11. Zamawianie dostaw będących przedmiotem Opcji, ustalenie wartości dostaw,
uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte
wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również
realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, będzie realizowana
na analogicznych zasadach, jak w przypadku dostaw będących Przedmiotem
Umowy.
§ 2 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest uiszczać podatek VAT w wysokości i terminach
wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz informować
Zamawiającego, na piśmie pod rygorem bezskuteczności zawiadomienia,
o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających wykonanie tych obowiązków.
Wykonawca dołącza do każdej faktury oświadczenie o treści zgodnej ze wzorem
stanowiącym załącznik 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć
następujące dokumenty:
a) poświadczony przez Wykonawcę wyciąg z ksiąg rachunkowych Wykonawcy
poświadczający, że transakcje sprzedaży pomiędzy stronami zostały ujęte
w księgach rachunkowych Wykonawcy,
b) poświadczoną przez Wykonawcę kopię deklaracji VAT-7 wraz z dowodem
zapłaty podatku VAT na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
- w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.
3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w przedmiocie
należytego wywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków podatkowych
w zakresie podatku VAT, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w zapłacie tego podatku,
w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania.
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4. Postanowień ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli:
a) Wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1
ustawy o podatku od towarów i usług (wykaz podmiotów, które złożyły kaucję
gwarancyjną) oraz
b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o
podatku od towarów i usług odpowiada co najmniej jednej piątej kwoty
podatku należnego przypadającej na dostawy siatek dokonane w danym
miesiącu na rzecz Zamawiającego lub kaucja ta wynosiła co najmniej
3.000.000zł.
§ 3 WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
…………………… zł netto
(słownie: ……………………………………………………………… złotych netto)
powiększonej o podatek VAT według stawki 23% w wysokości …………….. zł
(słownie: …………………………………………………………….. złotych),
co stanowi ……………………… zł z podatkiem VAT
(słownie: ……………………………………………….. złotych z podatkiem VAT).

Typ siatki/rodzaj
gwoździ/rodzaj
skobli

Ilość

Cena
Wartość bez
jednostkowa
podatku VAT
bez podatku
(23%)
VAT (23%)

mb/kg

zł/mb
zł/kg

zł

1

2

3

4
[2] x [3]

AS 200/17/30 M

107 650

AS 200/17/15 M

812 000

AS 200/22/30 M

15 000

AS 160/20/15 M

38 400

AS 150/13/15 L

3 750

AS 200/17/15 S

160 750

AS 160/15/15 M

2 000

AS 200/22/15 M

180 150
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Cena
jednostkowa
z podatkiem
VAT (23%)
zł/mb
zł/kg
5
[3]+[[3]x23%]

Podatek
VAT
(23%)

Wartość
ogółem
z podatkiem
VAT (23%)

zł

zł

6
[4] x 23%

7
[4] + [6]

AS 160/20/15 L

2 000

AS 200/25/15 M

23 000

AS 180/24/15 L

2 000

SL 200/25/15 M

2 000

SL 200/17/30 M

2 000

SL 200/17/15 M

2 000

SL 160/15/30 M

2 000

Skoble
ocynkowane
3,8x38 mm

1 400

Skoble
ocynkowane
3,5x35 mm

4 375

Skoble
ocynkowane
3,0x30 mm
Gwoździe
budowlane
ocynkowane
3,0x80 mm
Gwoździe
budowlane
ocynkowane
4,5x125 mm
Gwoździe
budowlane
ocynkowane
6,0x175 mm
Gwoździe
budowlane
ocynkowane
5,0x150 mm
Gwoździe
budowlane
czarne
6,0x175 mm
Gwoździe
budowlane
czarne
5,0x150 mm
Gwoździe
budowlane
czarne
4,5x125 mm

2 065

20

400

40

1 965

75

750

1 865
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Gwoździe
budowlane
czarne
3,0x80 mm

140

RAZEM

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty wynikające
z realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszt transportu i ubezpieczenia.
3. Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenie sukcesywnie na podstawie faktur
VAT, wystawianych przez Wykonawcę na dane:
Nabywca: Ośrodek Transportu Leśnego
Adres: ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-000-33-41
4. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest
potwierdzony przez Odbiorcę protokół odbioru ilościowo-jakościowego danej partii
siatki, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy,
który winien być dołączony do faktury.
5. Strony ustalają jako formę płatności przelew na rachunek bankowy wskazany na
fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletu
dokumentów przez Zamawiającego tj. oryginału faktury i protokołu odbioru
ilościowo-jakościowego (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub faksem).
6. Strony ustalają za dzień zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. W przypadku zmiany cen siatki na warunkach określonych w §4 i §5 zmienione
ceny mają zastosowanie do niedostarczonych ilości zapisanych w harmonogramie
i do zamówień składanych przez Zamawiającego odpowiednio od dnia podpisania
stosownego aneksu lub od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w § 5 ust.
1.
8. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo zażądać od
Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§ 4 ZMIANA WYNAGRODZENIA O WSKAŹNIK GUS
1. Ceny jednostkowe netto za przedmiot umowy pozostają niezmienne w okresie
obowiązywania umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 2-5 i § 5 Umowy.
2. Od dnia 01 lipca 2019 roku do zakończenia umowy Zamawiający dopuszcza, na
podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Wykonawcy podwyższenie ceny
jednostkowej netto za przedmiot umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. Podstawą
wystąpienia z ww. wnioskiem jest wzrost cen w gospodarce narodowej
publikowany przez GUS „Ceny w gospodarce narodowej” w tab. 6 (wskaźnik cen
produkcji sprzedanej przemysłu, kolumna „produkcja metali”) o wartość co
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najmniej 8%. Wyliczenie następuje jako iloczyn opublikowanych wskaźników
miesięcznych od miesiąca otwarcia ofert do ostatniego opublikowanego wskaźnika
poprzedzającego złożenie wniosku. Wartość wzrostu ceny jednostkowej netto
siatki zostanie określona na drodze negocjacji między stronami i potwierdzona
stosownym aneksem do niniejszej umowy.
3. Od dnia 01 lipca 2019 roku do zakończenia umowy Zamawiający ma prawo
wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o obniżenie ceny jednostkowej
netto za przedmiot umowy, o której mowa w § 3 ust. 1. Podstawą wystąpienia z
ww. wnioskiem jest spadek cen w gospodarce narodowej publikowany przez GUS
„Ceny w gospodarce narodowej” w tab. 6 (wskaźnik cen produkcji sprzedanej
przemysłu, kolumna „produkcja metali”) o wartość co najmniej 8%. Wyliczenie
następuje jako iloczyn opublikowanych wskaźników miesięcznych od miesiąca
otwarcia ofert do ostatniego opublikowanego wskaźnika poprzedzającego złożenie
wniosku. Wartość obniżki ceny jednostkowej netto siatki zostanie określona na
drodze negocjacji między stronami i potwierdzona stosownym aneksem do
niniejszej umowy.
4. Zamawiający ma prawo w każdym czasie wnioskować o obniżenie ceny
jednostkowej netto siatek, jeżeli zajdą inne uzasadnione przesłanki do ich
obniżenia lub z inicjatywy Wykonawcy. Wartość obniżki ceny jednostkowej netto
siatki zostanie określona na drodze negocjacji między stronami i potwierdzona
stosownym aneksem do niniejszej umowy.
5. Zmiana ceny jednostkowej z podatkiem VAT i wynagrodzenia Wykonawcy może
nastąpić w każdym czasie również w wyniku zmian prawnych w trakcie trwania
umowy, np. zmiany stawki podatku VAT, co zostanie potwierdzone stosownym
aneksem do niniejszej umowy.
§ 5 WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
1. Strony ustalają, że wysokość cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 1
może zostać zmieniona w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku
wystąpienia:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
-

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę.

2. Zmiany wysokości cen jednostkowych, w przypadku wystąpienia okoliczności o
których mowa w ust. 1 lit. a) – c) będą dokonywane według zasad opisanych w
ust. 3 - 10.

Strona 7

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit a) ceny
jednostkowe z podatkiem VAT ulegną zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową
wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę
podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i
usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji
ceny jednostkowe brutto, o których mowa w zdaniu poprzednim będą
obejmowały stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Ceny
jednostkowe bez podatku VAT, o których mowa w §3 ust. 1 nie ulegną zmianie.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit b) ceny
jednostkowe, o których mowa w § 3 ust. 1 po spełnieniu warunku, o którym
mowa w ust. 6, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą wartości
udokumentowanej zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zmiany kwoty
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej tych osób.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust 1 lit c) ceny
jednostkowe, o których mowa w § 3 ust. 1 po spełnieniu warunku, o którym
mowa w ust. 6, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.
6. Warunkiem dokonania zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 1
jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian
wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w
szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz ze wykazaną wysokością
minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób albo wysokością minimalnej
stawki godzinowej i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany
ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących
konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo
minimalnej stawki godzinowej i łączną kwotę wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że
zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość cen jednostkowych, o których
mowa w §3 ust. 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych
wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w
tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące
wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, wpłynęły
na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
7. Wniosek o dokonanie zmiany cen jednostkowych, o których mowa w §3 ust. 1, o
którym mowa w ust. 6 powinien zostać wniesiony w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian. Jeżeli Wykonawca w
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca nie wystąpi do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian cen jednostkowych, o których
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mowa w § 3 ust. 1, to wówczas Zamawiający uzna, że zmiana przepisów nie ma
wpływu na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
8. Zmiany, o których mowa w ust. 1 spowodują odpowiednie zwiększenie
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
9. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 lit b) i c) mają wpływ na
koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy.
10. Zmiana wysokości cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy obowiązywać
będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.
11. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit b) i c) zostaną
potwierdzona poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 6 OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAW
1. Wykonawca zobowiązany jest przed każdorazową dostawą siatek, gwoździ i
skobli zawiadomić Odbiorcę określonego w harmonogramie lub w zamówieniu
złożonym przez Zamawiającego (co najmniej telefonicznie) przynajmniej 2 dni
robocze przed dostawą siatek, gwoździ i skobli.
2. Wykonawca zobowiązany jest przed każdą dostawą siatek, gwoździ i skobli
uzgodnić z Odbiorcą miejsce (miejsca) dostawy siatek, gwoździ i skobli (zgodność
z harmonogramem).
3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół odbioru ilościowo-jakościowy
danej partii siatek, gwoździ i skobli wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do Umowy
i uzyskać potwierdzenie uprawnionego do odbioru pracownika Odbiorcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać faksem lub pocztą elektroniczną
potwierdzony protokół odbioru danej partii siatek, gwoździ i skobli dla
Zamawiającego najpóźniej 2 dni robocze po jej dostawie.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, a w
razie konieczności również właściwego Odbiorcę, jeżeli dostawa siatek, gwoździ i
skobli w ustalonym terminie nie będzie możliwa.
6. Osobami upoważnionymi do kontaktów związanych z bieżącą realizacją umowy
są:
a) ze strony Zamawiającego – ………………. - tel. 95 732 37 88 wew. 332,
faks 95 732 09 92, e-mail: otlgorzow@szczecin.lasy.gov.pl,
b) ze strony Wykonawcy:
- ………………………….. – tel. ……………. lub faks ……………..,
e-mail: ………………………………………………..
§ 7 GWARANCJA I WERYFIKACJA JAKOŚCI
1. Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji jakości na każdą dostarczoną
partię siatek, gwoździ i skobli dla danego Odbiorcy, liczonej od dnia podpisania
protokołu odbioru przez Odbiorcę.
Strona 9

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Odbiorcy wraz z każdą dostarczoną
partią siatek, gwoździ i skobli dokument w formie pisemnej potwierdzający
udzieloną gwarancję, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.
3. Strony ustalają, że obowiązującą formą weryfikacji spełniania parametrów
technicznych określonych w załączniku nr 1 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia siatek, gwoździ i skobli lub potwierdzenia wad siatek, gwoździ i skobli
w ramach gwarancji jest badanie wybranych lub wymaganych próbek siatek,
gwoździ i skobli przez uprawnione, niezależne laboratorium wskazane przez
Zamawiającego, zwane dalej „badaniem”.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania na koszt Wykonawcy, w
niezależnym laboratorium, w dowolnym czasie trwania umowy, do 2 badań co do
zgodności parametrów siatek, gwoździ i skobli określonych w Załączniku nr 1
SIWZ.
5. Zamawiający, oprócz badań określonych w ust. 4, zastrzega sobie prawo
wykonania dowolnej liczby badań siatek, gwoździ i skobli co do zgodności
parametrów określonych w Załączniku nr 1 SIWZ. Badania powyższe będą
prowadzone przez niezależne laboratorium wskazane przez Zamawiającego.
Jeżeli wynik badań okaże się negatywny (siatki, gwoździe i skoble nie spełniają
wymogów określonych w Załączniku nr 1 SIWZ) koszt badania pokrywa
Wykonawca, jeżeli wynik badań okaże się pozytywny (siatki, gwoździe i skoble
spełniają wymogów określonych w Załączniku nr 1 SIWZ), koszt badań pokrywa
Zamawiający.
6. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego od Odbiorcy zgłoszenia
reklamacyjnego danej partii siatek, gwoździ i skobli, Zamawiający prześle
Wykonawcy reklamację pocztą elektroniczną lub faksem.
7. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 10 dni od dnia
zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku uznania reklamacji
Wykonawca wymieni reklamowane siatki, gwoździe i skoble w terminie 10 dni od
daty jej rozpatrzenia w miejscu ujawnienia wad na swój koszt. Brak informacji o
rozpatrzeniu reklamacji w terminie 10 dni do dnia zgłoszenia oznacza uznanie
reklamacji przez Wykonawcę w całości.
8. W przypadku uznania reklamacji po zamontowaniu reklamowanych siatek,
gwoździ i skobli przez Odbiorcę - Wykonawca zobowiązany jest pokryć dodatkowo
koszty jej demontażu i montażu siatek, gwoździ i skobli wolnych od wad.
10. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy okresowi
gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 2.
11. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
§ 8 KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy są kary umowne.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
a) w wysokości 0,2% wartości z podatkiem VAT niezrealizowanej części
Przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie wynikający z § 1 ust. 3 i
4 lit. b i c z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 lit. c umowy. Wartość części Przedmiotu
Umowy, z której realizacją Wykonawca pozostaje w zwłoce zostanie obliczona
na postawie cen jednostkowych wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy,
b) w wysokości 0,2% wartości z podatkiem VAT zareklamowanej części
Przedmiotu Umowy niewymienionej na wolną od wad za każdy dzień zwłoki w
wymianie wynikający z § 6 ust. 6 umowy. Wartość zareklamowanej części
Przedmiotu Umowy, która nie została wymieniona na wolną od wad zostanie
obliczona na postawie cen jednostkowych wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy,
c) w wysokości 4% wartości z podatkiem VAT niezrealizowanej części
Przedmiotu Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Wartość
niezrealizowanej części Przedmiotu Umowy zostanie obliczona na postawie
cen jednostkowych wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości
4% wartości z podatkiem VAT niezrealizowanej części Przedmiotu Umowy w
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Zamawiającego. Wartość niezrealizowanej części Przedmiotu Umowy zostanie
obliczona na postawie cen jednostkowych wskazanych w § 3 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego potrącenia naliczonych kar
umownych określonych w ust. 2 z wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w terminie
14 dni od wystawienia noty księgowej.
5. Na uzasadniony pisemny wniosek drugiej strony w sytuacjach nadzwyczajnych,
nieleżących po stronie wnioskującej, druga strona ma prawo odstąpić od
naliczenia kar umownych lub naliczyć je w wysokości niższej niż określone w ust.
2 i 3 umowy.
7. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, stronom przysługuje prawo
do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kary umowne na
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
§ 10 ZMIANA UMOWY
1. Istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych
przesłanek:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa
podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiana okresu obowiązywania umowy możliwa jest w następujących
przypadkach:
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a) złożenia przez Wykonawcę wniosku o skrócenie terminu obowiązywania
umowy uzasadniona szczególnymi okolicznościami dotyczącymi
Wykonawcy tj. w szczególności: ogłoszenie likwidacji lub upadłości,
zmiana przedmiotu działalności, utrata koncesji
b) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany
przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i
finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminów na wydanie
odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień,
c) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia
publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez
wykonawców lub inne podmioty,
d) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację,
kontrolę lub finansowanie zamówienia,
e) 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
warunków
atmosferycznych
i
klimatycznych
uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż
można byłoby to racjonalnie przewidywać,
g) niezrealizowanie maksymalnej wartości dostawy określonej w § 3 ust. 1
umowy w okresie obowiązywania umowy.
Termin wykonania może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania
w/w okoliczności uzasadniających zmianę.
§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony
przetwarzają dane osobowe: zawarte w Umowie i innych dokumentach z nią
związanych oraz systemach elektronicznych używanych w celu jej wykonania, w
zakresie wymaganym i dozwolonym przez przepisy prawa, na które składają się w
szczególności dane osobowe pracowników i współpracowników Stron.
2. Dostęp do danych osobowych i ich przetwarzanie będzie się odbywać się z
zastrzeżeniem dopełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym
również tych, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, w tym określonych w
rozporządzeniu 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) oraz
innych obowiązujących regulacji prawnych w obszarze ochrony danych
osobowych, jak i odpowiednich regulacji je zastępujących. Strona otrzymująca
dane osobowe zobowiązuje się zapoznać i przeszkolić upoważnione osoby z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zobowiązać je do ich
stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w
związku z wykonywaniem Umowy. Postanowienie to nie będzie miało
zastosowania gdy zobowiązanie tych osób będzie wynikało z innej podstawy
prawnej.
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3. Strony oświadczają, iż w celu ochrony danych osobowych stosować będą środki
zabezpieczające dane osobowe, w szczególność ich poufność i integralność, o
których mowa w obowiązujących wymaganiach prawnych w obszarze ochrony
danych osobowych, jak i regulacji je zastępujących.
4. Strona otrzymująca dane ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, a także z naruszeniem mających
zastosowanie regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.
5. Każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o każdej kontroli
organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych, która ma chociażby
pośredni związek z przetwarzaniem danych osobowych związanych z niniejszą
umową oraz o każdej czynności dotyczącej składania wyjaśnień. Obowiązek ten
istnieje nawet po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.
6. Strony zobowiązują się współpracować w wywiązywaniu się z obowiązków
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej
praw określonych w mających zastosowanie regulacjach prawnych w obszarze
ochrony danych osobowych, jak i w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych
osobowych organowi nadzorczemu oraz zawiadomieniu osoby, której dane
dotyczą.
7. Strona otrzymująca dane jest zobowiązana do każdorazowego informowania
Inspektora Ochrony Danych Osobowych drugiej Strony (lub innej wskazanej osoby
odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych u tej Strony) o incydentach i
naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, administrowanych przez drugą
Stronę.
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Integralną częścią niniejszej Umowy są:
a) harmonogram dostaw siatek, gwoździ i skobli – załącznik nr 1,
b) wzór oświadczenia Wykonawcy w związku z odpowiedzialnością solidarną w
zakresie podatku VAT – załącznik nr 2
c) oferta Wykonawcy z dnia ………………….. – załącznik nr 3,
d) wzór protokołu odbioru ilościowo - jakościowego – załącznik 4,
e) SIWZ– załącznik nr 5,
f) ………………………………………………………………………………….
2. Zmiany w umowie, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub oświadczenie o
odstąpieniu od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2017r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy siedziby dla Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 2 do umowy TTZ ……..
……………………………
……………………………
dane Wykonawcy
Skarb Państwa
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe
Ośrodek Transportu Leśnego
ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
OŚWIADCZENIE
Działając w imieniu ……………………………………………….………………….
(nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ………………………………………………………….,
mając na uwadze art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (t.j. Dz. z 2017 r., poz. 1221 z poźn. zm.), niniejszym oświadczam, co
następuje:
1)
na dzień złożenia oświadczenia ………………………………………….…
(nazwa Wykonawcy) nie posiada zaległości podatkowych z tytułu podatku od
towarów i usług,
2)
kwota podatku od towarów i usług od transakcji dostawy siatki do grodzenia
upraw leśnych dokonanej na rzecz Ośrodka Transportu Leśnego w Gorzowie
Wlkp. potwierdzonej fakturą nr …………………………..……, zostanie w
całości zapłacona w ustawowym terminie,
3)
ceny siatek do grodzenia upraw leśnych są uzasadnione ekonomicznie i
wynikają z przeprowadzonej u Wykonawcy analizy ekonomicznej,
uwzględniającej w szczególności cenę nabycia towaru, koszty działalności
oraz ilość kontrahentów.

……………………………………
(Podpis Wykonawcy)
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