Załącznik nr 3
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
W dniu ____________________ pomiędzy :
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem
Nadleśnictwem Głusko, Głusko 19, 66-520 Dobiegniew

Leśnym

–

Lasy

Państwowe

NIP: 5940004290; REGON: 810539108
reprezentowanym przez :
___________________ – Nadleśniczego,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
___________________ __________________
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”,
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych, jako oferty najkorzystniejszej
została zawarta umowa następującej treści :
§1
Przedmiotem umowy jest dostarczenie Zamawiającemu kukurydzy w ilości 20 ton
spełniającej warunki:
1) wilgotność – max 14,5%
2) zanieczyszczenia ogółem – max 10%
w tym: zanieczyszczenia nieużyteczne – max 2%
ziarna połamane – max 6%
3) ziarno zdrowe o swoistym zapachu i kolorze, bez żywych i martwych szkodników, wolne
od porażeń grzybni.
Ziarno powinno być w stanie naturalnym, nieprzetworzonym, nieporośnięte, nadające się do
bezpośredniego skarmiania lub do dalszego magazynowania.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do dnia
20.02.2020 r.
2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze przedmiotu umowy
niezgodności
z wymaganiami jakościowymi określonymi w § 1 umowy, Zamawiający może odmówić
przyjęcia dostawy i naliczyć kary zgodnie z § 5 ust. 2 lit c) umowy.
§3
1. Wykonawca w ramach ceny zakupu zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy
do magazynu (silosu) w Głusku własnym kosztem i staraniem. Załadunek silosu pneumatycznie. Wykonawca musi dostarczyć kukurydzę silosem samochodowym
z wydmuchem.
2.

W dniu dostawy kukurydzy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wynik badania
laboratoryjnego zgodnie ze wskazaniami określonymi § 1 umowy dla danej dostawy.

3. Odbiór ilościowy i kontrola jakości dostarczonej kukurydzy odbywać się będzie na druku
protokołu odbioru dostawy. Protokół odbioru dostawy będzie podstawą do wystawienia
faktury za wykonaną dostawę.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w wysokości _________ zł netto plus podatek VAT w wysokości ___ %,
co daje łącznie kwotę brutto __________ zł., przy stawce netto ______ za 1 tonę
kukurydzy.
2. Strony ustalają, że dopuszczają możliwość realizacji zamówienia +- 5%. W tym
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście
wykonaną część umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę
będzie protokół zdawczo-odbiorczy.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca
przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował
mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
z późn. zm.).

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego, który nie
jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174
z późn. zm.) Zamawiający ma prawo dokonać płatności na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w wymienionym wykazie.
6. Zapłata:
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej
faktury Wykonawcy będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.),
2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT
Wykonawcy.
7. W razie zwłoki w zapłacie za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązany jest do
zapłaty odsetek ustawowych.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości dostawy za
każdy dzień zwłoki
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1
c) w przypadku dostawy przedmiotu umowy niezgodnej z wymaganiami jakościowymi
określonymi § 1 umowy, co spowoduje nie zrealizowanie dostawy w terminie
określonym w umowie, w wysokości 10% wartości dostawy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1.
§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie
mają zastosowania.
§7

Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom
Wykonawcy do miejsc – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
§8
Stosowanie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 118 z późn. zm.),
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
§9
Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania
formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności
§ 10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającemu.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Zamawiający:
....................................

Wykonawca:
....................................

