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Umowa nr ……….. (WZÓR) 

 

zawarta w dniu …………… w Olsztynku na podstawie wyboru oferty w zapytaniu ofertowym pn. 

„Dostawa 150 m3 wermikulitu do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno” 
 

pomiędzy  

 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – 

Nadleśnictwem Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek reprezentowanym przez  

Dariusza Krzyżanowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztynek 

 

zwanym dalej Zamawiającym  

 

a  

....................................................................  

Adres: .........................................................  

NIP……………….. REGON ………………… 

reprezentowanym przez 

..................................................................... 

 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

w rezultacie wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej 

treści: 

§ 1  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę 150 m3 wermikulitu 

do Gospodarstwa Szkółkarskiego Mielno. 

 

2. Parametry wermikulitu: 

• granulacja 3-6 mm (frakcja poniżej 3 mm niedopuszczalna w ilości >5%), 

• perełki wermikulitu powinny zachowywać swą strukturę (nie kruszyć się), 

• opakowanie: worki o pojemności ……………. m3, pakowane na paletach. 

 

§ 2 

1. Miejscem dostawy jest Gospodarstwo Szkółkarskie Mielno, Mielno 164, 14-107 Gierzwałd. 

2. Termin wykonania dostawy: do 15.07.2022 r. 

 

§ 3 

1. Wszystkie koszty związane z wykonaniem dostawy pokrywa Wykonawca. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu towaru 

będącego przedmiotem umowy. 



3. Wszelkie dokumenty wymagane prawem polskim i unijnym sporządza Wykonawca. 

 

§ 4 

1. Za bezusterkowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie netto w wysokości .................................  zł (słownie: … złotych) 

plus należny podatek VAT w wysokości  ................. zł (słownie: …  złotych), co w sumie daje 

kwotę wynagrodzenia brutto w wysokości …………… zł (słownie: … złotych). 

2. Ceny netto określone w umowie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania 

umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów 

i usług (VAT), od chwili zmiany, podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych 

cen netto, bez konieczności zmiany umowy. 

3. Ustala się 14-dniowy termin zapłaty od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, po zakończeniu dostawy, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokół przekazania-odbioru.  

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest całkowite i zawiera wszelkie 

elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 

6. Wynagrodzenie może zostać pomniejszone o wartość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom ustalonego w wysokości wynikającej z umowy, o której mowa w § 9 niniejszej 

umowy. Zapłata wynagrodzenia w pełnej wysokości nastąpi w przypadku złożenia przez 

Podwykonawcę pisemnego oświadczenia, w którym ten potwierdzi uregulowanie przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z łączącej ich umowy. 

 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy każdej ze stron przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy lub od jej niezrealizowanej części. 

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić również na mocy obustronnego porozumienia stron, 

które to określi warunki, na jakich ma zostać zawarte. Formą przewidzianą do zawarcia 

niniejszego porozumienia jest forma pisemna pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje, że jakość całej dostawy wermikulitu będzie spełniała wymagania 

wyszczególnione w § 1 niniejszej umowy oraz że zarówno jakość, jak i ilość we wszystkich 

dostarczonych opakowaniach będą zgodne z ofertą i niezmienne w czasie realizacji dostaw. 

2. Ewentualne reklamacje związane z jakością lub ilością zakupionego i dostarczonego towaru 

zgłaszane przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) będą 

rozpatrywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego w ciągu 

7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Wykonawcę. 

3. Z czynności rozpatrywania reklamacji sporządzony będzie protokół. Podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego protokół stanowi podstawę do wymiany wadliwego towaru lub 

dostarczenia towaru w przypadku stwierdzenia braku deklarowanej ilości. 

 

§ 7 

Okres rękojmi wynosi 1 rok od daty zakończenia dostawy. 

 



 § 8 

1. W przypadku zwłoki w terminie wykonania dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, przysługującego za 

pozostałą do dostarczenia część towaru – za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

wyznaczonego na wykonanie dostawy. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niespełnienia określonych w umowie 

wymagań jakościowych przedmiotu dostawy lub z innych przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4.  

3.   Kary, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 mogą być potrącane z wynagrodzenia umownego.  

4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty za dostarczony towar Zamawiający jest 

zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. 

5. Dopuszczalne jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej 

kary umownej.  

§ 9 

Powierzenie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej jest możliwe 

jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 10 

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny NIP 739-000-19-78  

i upoważnia do wystawienia faktury, bez konieczności potwierdzenia jej odbioru. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

1.  W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą 

do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. na drodze negocjacji i porozumienia. 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym 

do rozpoznawania sporów związanych z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd 

powszechny w Olsztynie.  

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

§ 15 

Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe oraz oferta złożona przez Wykonawcę. 

 

 

 

                         Zamawiający                                                                 Wykonawca 

          

 

  


