Załącznik nr 3
UMOWA nr …………………..

zawarta w dniu ……………..r. w siedzibie nadleśnictwa pomiędzy:
1. Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Nadleśnictwem Andrychów, 34-120 Andrychów ul. Słowackiego 2E,
NIP 551-000-70-44, reprezentowanym przez Mateusza Brannego – p. o.
Nadleśniczego Nadleśnictwa Andrychów
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2. ………………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pn:
………………………………………………………………………………..,
NIP …………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
Naprawa nawierzchni tłuczniowych i gruntowych dróg leśnych, placów
składowych w leśnictwie Tłuczań na terenie Nadleśnictwa Andrychów w
2022 roku – plac składowy oddz. 82 c, plac składowy oddz. 79 c.
Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem i opisem robót stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w zadania zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności
techniczno - budowlanymi oraz normami. Do w/w zakresu robót należą
także wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, dostarczenie
wymaganych atestów.
Wykonawca udziela na wykonane roboty 24 miesięcznej gwarancji, licząc
od daty spisania końcowego protokołu odbioru robót.
§ 2.
Termin zakończenia robót ustala się na dzień 25.09.2022 r.

§ 3.
Zamawiający oświadcza, że wymieniona w § 1 pkt. 1 szlak zrywkowy oraz
place składowe są własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Andrychów.
§ 4.

Nadzór nad robotami objętymi umową ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
………………………….– inspektor
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje szacunkowe
wynagrodzenie
netto
w
wysokości
……………zł
(słownie:……………………………………………………………………..),
wynagrodzenie
brutto
w
wysokości
……………zł
(słownie:……………………………………………………………………..).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót w trakcie
trwania umowy, którego na dzień zlecenia robót nie przewidział.
§ 6.
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu robót i ich odbiorze, w
ostatecznym w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia faktury.
2. Zamawiający zastrzega, że może odmówić dokonania wpłaty na rachunek
bankowy, który nie jest zarejestrowany w Wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT udostępnionym na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany
niezwłocznie do poprawienia faktury VAT i wskazania numeru rachunku
bankowego wpisanego do ww. wykazu.
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie
zakończenia robót, a Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty
zgłoszenia dokona końcowego odbioru robót.
2. Jeżeli w protokole odbioru robót stwierdzone zostaną usterki, Zamawiający
może żądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie, przesuwając tym
samym termin wypłaty wynagrodzenia do czasu ich usunięcia.
§ 8.
Wykonawca wykonuje roboty z materiałów własnych. Wszystkie materiały
winny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobaty
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych, a jakość wykonawstwa winna odpowiadać wymaganym normom.
§ 9.
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne
z następujących tytułów:
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1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót od których
odstąpiono,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
• z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za roboty, od których
wykonania odstąpiono,
• za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % za
każdy dzień opóźnienia,
• za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rękojmi w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy
dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminy wyznaczonego na
usunięcie wad,
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.
§ 10.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenie
do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.
§ 11.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, 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 zawarcia umowy.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13.
Klauzula RODO
Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Andrychów, ul.
Słowackiego
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E,
34-120
Andrychów,
e-mail:
andrychow@katowice.lasy.gov.pl.
Dane
osobowe
przetwarzane
są
w
celu
realizacji
umowy:
………………………… na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).
Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa,
podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i
zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po jej
ustaniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa,
jednak nie dłużej niż 10 lat.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego
celu.
§ 14.
Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla
każdej ze stron.
Zamawiający:

…………………………

Wykonawca:

. ………………………………
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