Załącznik nr 3
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa nr ______________________________________________
W dniu ________________________ pomiędzy:
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Lasy Państwowe Nadleśnictwem
Głusko, Głusko 19, 66-520 Dobiegniew
NIP 594-000-42-90, REGON 810539108
reprezentowanym przez:
_______________________________________ Nadleśniczego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
_________________________________________________z
siedzibą
w
______________________________
ul __________________ („Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______________________; REGON
__________________________
działającym osobiście
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i wywóz do utylizacji ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego z terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Głusko” (dalej:
„Przetarg”)
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 Przedmiot i zakres Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi z zakresu odbioru i wywozu
do utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego z terenu administrowanego przez
Nadleśnictwo Głusko.
2. Opis prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, został określony w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r.

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy, po przekazaniu mu Zlecenia przez osobę
upoważnioną ze strony Zamawiającego zgodnie z §5.
3. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca ma obowiązek zbierania padłych zwierzyny oraz ich
szczątków z terenu administrowanego przez Nadleśnictwo Głusko niezwłocznie, jednak nie
późnej niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia zgodnie z §5.
§ 3 Obowiązki Stron
1. W ramach zawartej Umowy Zmawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą
w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi z obowiązujących
przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
3. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją
Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub
osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby
przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania na równowartość
szkód wyrządzonych Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, że
Zamawiający zażąda usunięcia przez Wykonawcę szkód wynikających z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań związanych z realizacją Umowy poprzez przywrócenie do
stanu poprzedniego.
6. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć
Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane
przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu
Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi
odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach
przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego
w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy.
9. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli Wykonawca
narusza postanowienia Umowy.
10. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane przez
Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy będą spełniać wymagania bezpieczeństwa
i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu niniejszy dokument.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie usług
wykonywanych w pasie drogowym przed ruchem.
13. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć do wglądu
wszelkie niezbędne dokumenty i zezwolenia potrzebne do prowadzenia działalności. Zakazuje
się postępowania z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie środowiska.
§ 4 Podwykonawstwo
Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców.
Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga
uzyskania na piśmie uprzedniej zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na
powierzenie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże
osobę podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu
podwykonawcy.
§ 5 Zlecanie i odbiór prac
1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych zleceń
przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie
zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację (adres leśny).
2. Informacje o wystawieniu Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy, zgodnie z wyborem
Zamawiającego: telefonicznie na numer ________ lub pocztą elektroniczną na adres email _________ .
Zamawiający przekaże Zlecenie w formie pisemnej. Wykonawca potwierdzi każdorazowo
przyjęcie Zlecenia poprzez jego podpisanie. Dane kontaktowe osób upoważnionych zawiera §11.
3. Odbioru prac dokonywać będzie osoba upoważniona ze strony Zamawiającego przy
współudziale Wykonawcy. Brak obecności Przedstawiciela Wykonawcy nie uniemożliwia
dokonania odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego telefonicznie lub e-mailem
o gotowości prac do odbioru.
5. Zamawiający jest obowiązany rozpocząć odbiór niezwłocznie.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany Protokół Odbioru Prac
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Odmowa odbioru prac wraz ze wskazaniem przyczyn, jak również wskazanie ewentualnych
nieprawidłowości (wad) lub szkód wyrządzonych w toku wykonywania prac będzie
następowała na piśmie.
8. Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem
Zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli potrącenie
z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku
z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający będzie dochodził roszczeń na
zasadach ogólnych.

§ 6 Wysokość wynagrodzenia
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
wstępnie określone na podstawie Oferty na kwotę _____________ zł brutto. Kwota wynagrodzenia
brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość Przedmiotu Umowy („Wartość
Przedmiotu Umowy”).
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot udzielonych
Zleceń obliczane będzie na podstawie ilości odebranych prac, według cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym.
3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji
Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż ceny
jednostkowe za wykonanie poszczególnych prac uwzględniają wszystkie koszty związane z ich
wykonaniem.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace wykonane zgodnie z określoną w umowie
starannością potwierdzone w Protokole Odbioru Prac, o którym mowa w § 5 ust. 6.
5. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne
należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności kary umowne,
odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za
szkody przewyższające wysokość zastrzeżonych kar umownych, koszty ubezpieczenia
Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym.
§ 7 Warunki płatności
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, płatne będzie po odbiorze Przedmiotu Zlecenia
zgodnie z §5, 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 Prac wskazane w § 5 ust. 6.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony ustalają, iż za dzień zapłaty będą traktować 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
11marca 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. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
§ 8 Kary umowne
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać
będzie odszkodowanie w formie kar umownych:
a) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł,
b) za zwłokę a realizacji prac objętych danym Zleceniem w terminie określonym w §2 ust. 3
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł na każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad prac stwierdzonych w toku odbioru prac Zamawiający naliczy
Wykonawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia
wykonania usługi usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności
Wykonawcy.
4. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
5. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
§ 9 Odstąpienie od Umowy
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa i innych
postanowień Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku wystąpienia
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na kwotę nie
mniejszą niż łączną co najmniej 2.000 zł,

2) dwukrotnego niewykonania przez Wykonawcę pisemnych zaleceń wydanych przez
Przedstawiciela Zamawiającego dotyczących sposobu lub terminu wykonywania prac,
3) naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 50 % Wartości
Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy w części, tj. w zakresie zobowiązań
nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, jeżeli Wykonawca narusza
postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie
o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do należytego
wykonywania Przedmiotu Umowy.
3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 1.
4. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do dnia
złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Po odstąpieniu od Umowy Zamawiający dokona
inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstąpienia. Zamawiający jest zobowiązany do
odebrania prac wykonanych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia za zapłatą wynagrodzenia.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 10 Porozumiewanie się Stron
1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektronicznie, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Za datę
otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną.
2. Dane kontaktowe Stron:
Zamawiający:
Adres:

__________________________________

Telefon: __________________________________
e-mail:

__________________________________

Wykonawca: Imię i Nazwisko
Adres: __________________________________
Telefon: ________________________________
e-mail:

_______________________________

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 12 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.
§ 13 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej.
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.
3. 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.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1)

Załącznik nr 1 – Ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami,

2)

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY
____________________________

WYKONAWCA
_______________________________

