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Załącznik nr 7b do SIWZ 
UMOWA ……………… 

Dot. części zamówienia nr 2  
,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych” 

 
Zawarta w dniu …….. roku w Skrwilnie  
pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Skrwilno z siedzibą w Skrwilnie,  
ul Leśna 5,  
NIP: 892-000-26-74, nr REGON 910507861,  
zwanym dalej "Zamawiającym"  
i reprezentowanym przez:  
Tomasza Gnap - Nadleśniczego,  
a ………………… 
NIP: ………….., nr REGON: …………… 
zwanym dalej „ Wykonawcą”  
i reprezentowanym przez: ………………. 
została zawarta umowa następującej treści:  
 

§ 1. 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i wyborem przez Zamawiającego 
oferty Wykonawcy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
zadanie pn. ,,Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn 
leśnych typu harwester i forwarder (III tura)”, część zamówienia nr 2 
,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych” zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie 
Wykonawcy z dnia …………………. 

2. Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
zapoznał się z dokumentacją oraz założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego 
co do standardu oraz jakości wykonania.  

3. Wykonawca oświadcza, że zakres umowy nie budzi wątpliwości. Wykonawca 
wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści 
przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz 
potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego 
oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.  

 

§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Część zamówienia nr 2 ,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych” 
obejmuje dostawę części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i 
forwarder będących na wyposażeniu Nadleśnictwa Skrwilno.  

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę części zamiennych do maszyn typu: 

Harwester Ponsse Ergo 6W rok produkcji 2014 – szt. 1 

Forwarder Ponsse Elk 6W rok produkcji  2014 – szt. 1 

Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą realizowane na podstawie 
złożonego przez przedstawiciela Zamawiającego zamówienia. Zamówienia 



zgłaszane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wybrany Wykonawca 
zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania wsparcia technicznego, 
polegającego np. na konsultacjach telefonicznych w zakresie rodzaju części 
zamiennych niezbędnych do naprawy. 

 

Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie wartości części zamiennych 
użytych do naprawy z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę 
narzutu. W celu weryfikacji stosowanego narzutu, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia kopii odpowiednich 
dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (faktura, 
paragon lub rachunek), które zostały zamówione do maszyn Zamawiającego.  

Orientacyjna wartość materiałów eksploatacyjnych i części wraz z kosztami 
przesyłki wynosi 129 500 zł netto. 

Dostawy zależeć będą od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w 
przypadku, jeśli faktyczna wartość zakupionych części, będzie niższa niż przyjęta 
do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający wymaga wyłącznie nowych - oryginalnych części producenta lub 
części o parametrach równoważnych o potwierdzonej jakości i wolne od wad. 
Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego dostawę zamienników części, lecz ich 
parametry nie mogą być gorsze niż zalecane przez producenta maszyny.  

Dostawa (przesyłka) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych odbywa 
się staraniem Wykonawcy. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający, koszty nie 
mogą być wyższe niż ujęte w cenniku firmy przewozowej. 

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie sukcesywnie 
dostarczać materiały eksploatacyjne w następujących szacunkowych ilościach: 

- olej silnikowy – 200 litrów (wymiana co 500 mtg), 

- olej hydrauliczny – 600 litrów, 

- olej przekładniowy GL-5 – 400 litrów (wymiana co 1000 mtg), 

- smar – 100 kg. 

Strony dopuszczają możliwość dokonywania napraw z wykorzystaniem części 
zakupionych bezpośrednio przez Zamawiającego – w szczególności 
w sytuacjach, gdy Zamawiający będzie miał możliwość ich nabycia w cenach 
niższych od oferowanych przez Wykonawcę.  

W celu pilnego usuwania drobnych awarii Zamawiający dopuszcza możliwość 
wskazania przez Wykonawcę punktu sprzedaży (sklep, salon itp.) w którym 
będzie możliwy zakup ogólnodostępnych części typu: węże, przewody, adaptery, 
uszczelki, filtry, złączki, zaślepki itp., z zastrzeżeniem, że ww. punkt sprzedaży 
nie może być zlokalizowany w odległości większej niż 25 km od siedziby 
Zamawiającego (poruszając się drogą publiczną). W powyższej sytuacji, 
Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru części zamiennych własnym 
staraniem, co skutkuje brakiem możliwości doliczenia do ww. części narzutu 
przez Wykonawcę. Jeżeli ww. punkt sprzedaży nie będzie dysponował 
niezbędnymi do naprawy częściami, wówczas Wykonawca zgodnie 
z zamówieniem zobowiązany będzie dostarczyć własnym staraniem brakujące 



części w terminie zadeklarowanym w złożonej ofercie. Wykonawcy przysługuje 
zwrot kosztów wysyłki za dostawę części zamiennych w wysokości poniesionych 
przez Wykonawcę kosztów wysyłki. Części zamienne i materiały eksploatacyjne 
wykorzystane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia rozliczane będą wg 
cen zakupu przez Wykonawcę, z doliczeniem oferowanego narzutu na części 
zamienne, po uprzednim uzgodnieniu asortymentu z Zamawiającym.   

 

Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury za części zamienne i materiały 
eksploatacyjne wskazując w przedmiocie zamówienia nazwę części zamiennej 
lub materiału eksploatacyjnego w faktycznie dostarczonych ilościach. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych max. w ciągu 
5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

Przedłużenie terminu dostawy może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu 
i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego (w przypadku braku dostępności części 
- zapasów magazynowych) termin jej dostawy na wniosek Wykonawcy będzie 
uzgodniony z Zamawiającym, warunkiem przedłużenia terminu dostawy jest 
przedstawienie Zamawiającemu dokonania zamówienia części zamiennych z 
określeniem terminu dostawy oraz potwierdzeniem wpłaty zaliczki przez 
Wykonawcę).  

Z każdej dostawy na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie 
sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 
obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia 
(dalej: „Opcja”). Opcja może zostać wykorzystana również w przypadku zakupu 
nowych maszyn typu harwester lub forwarder wówczas dostawy części do 
napraw tych maszyn wykonywane będą w ramach niniejszego zamówienia, 
zgodnie z warunkami zaoferowanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, 
a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem 
Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. 
Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych 
prac, 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, w tym 
realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych 
zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób 
o odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych 
umową. 

 
 

 

§ 3. 



1. Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy na dzień 
…………….. r. (dzień podpisania niniejszej umowy). 

2. Strony ustalają termin zakończenia całości prac objętych przedmiotem umowy do 
dnia ……………… 

 

§ 4. 

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej 
i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi …………… zł  brutto (słownie: 
……………… zł …../100 ) 

2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego 
w przypadku, jeśli faktyczna liczba dostarczanych części, będzie niższa niż cena 
zaoferowana w ofercie. 

3. Ustala się następujące ceny/podstawy ich kalkulowania: 
 

- Narzut na części zamienne, które będą wykorzystywane do wykonania prac 
naprawczych maszyn typu harwester i forwarder – …….. % w stosunku do ceny 
netto zakupu części przez Wykonawcę. 

 
4. Wskazane powyżej, stawki, narzuty są stałe i nie ulegną zmianie przez cały okres 

obowiązywania umowy z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w § 8 ust. 1 
umowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne częściowo po każdorazowej 
realizacji prac. Z każdej wykonanej dostawy na potwierdzenie jej prawidłowej 
realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez 
Zamawiającego. 

6. W przypadku realizowania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców 
(w tym również dalszych Podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć do faktur dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, a więc np. oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające faktyczne 
otrzymanie zapłaty, albo też potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur 
wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane 
dostawy wraz z kopiami przelewu bankowego lub innych dokumentów 
świadczących o dokonaniu zapłaty.  

7. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonana przelewem na 
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni od daty 
wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym 
protokołem odbioru o robót/dostaw.  

8. 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 2020 r. poz. 106).  

9. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 
otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu 
art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020  r. poz. 106), 



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. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
i wystąpienia o ustalenie nowego terminu odbioru. W przypadku nieusunięcia wad 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie 
i obciążyć Wykonawcę kosztami ich usunięcia.  

 
 
 

§ 5. 
Strony postanawiają, że odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: 
z ramienia Zamawiającego p. Jakub Łukaszewski email: 
jakub.lukaszewski@torun.lasy.gov.pl  tel. ……… lub ………….. 
z ramienia Wykonawcy: p. …………………………………….email………tel………… 
 
 

§6. 

1. Wykonawca udzieli minimum 6 miesięcy rękojmi na dostarczone części i 
materiały, licząc od dnia końcowego odbioru usługi. 

2. W przypadku, gdy producent części zamiennych udzieli odrębnej dłuższej 
gwarancji na dostarczone przez Wykonawcę części, Wykonawca jest obowiązany 
przekazać Zamawiającemu kartę gwarancyjną i przestrzegać jej zapisów. 

3. W okresie rękojmi, w razie wystąpienia wad i usterek w zakresie przedmiotu 
umowy powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia, nieodpłatnie, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia. 

4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 
mających na celu stwierdzenie wad, Zamawiający pisemnie zawiadamia 
Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas 
uzasadniony technicznie. W przypadku, gdy prawidłowo zawiadomiony 
Wykonawca nie stawia się na oględziny, wówczas protokół spisywany jest 
jednostronnie przez Zmawiającego i przesyłany Wykonawcy. 

5. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

 
 

§7. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 2% ceny całkowitej 
ofertowej brutto Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego 
tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
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2. Strony zgodnie stwierdzają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
kwocie ………… zł zostało wniesione w formie ……….. przez Wykonawcę przed 
zawarciem niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 
pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta 
zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Termin na zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. rękojmi 
będzie liczony od dokonania ostatniej naprawy. 

6. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy zawarł 
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej 
Przedmiotem Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą 
niż ……. tys. zł. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania 
Przedmiotu Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający 
kontynuację ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej 
ochrony ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składek na to 
ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu nie później niż na 
14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 7, Zamawiający 
wedle swojego wyboru może: 
naliczyć karę umowną;  
lub 
odstąpić od Umowy; 

9. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z 
realizacją Umowy. 

10. 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. 
 

§ 8. 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania.  

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez 
Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

3. Umowy z podwykonawcami muszą być zgodne co do treści z umową zawartą 
między Wykonawcą, a Zamawiającym. 

 

§ 9. 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy: 



 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostaw poniżej 
wielkości zamówienia, z uwagi na niemożliwe do przewidzenia 
okoliczności np. zmniejszenie ilości maszyn spowodowanych zmianami 
organizacyjnymi w jednostce Zamawiającego. Nadleśnictwo będzie 
dokonywało zapłaty za faktycznie wykonane naprawy. 

 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sytuacji  zmiany 
przepisów prawa w tym ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i 
usług VAT (wówczas rozliczenia będą obywały się z uwzględnieniem 
aktualnie obowiązujących przepisów). W ww. przypadku wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług (VAT), ma charakter „automatyczny”, 
Wykonawca do kwoty netto zobowiązany jest do naliczenia VAT wg stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w przypadku: 

 stwierdzenia nierzetelności wykonanych dostaw, a w tym: dostawy elementów 
/części po regeneracji lub używanych – bez uzgodnienia  z osobą wyznaczoną 
do kontaktu z Wykonawcą, dostawy części wadliwych  

 dwukrotnego niezrealizowania dostaw w terminie określonym w § 2 
4. W przypadkach opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z 

§ 10 umowy. 
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sytuacjach określonych w § 9 ust. 3 

może nastąpić w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o okolicznościach 
będących podstawą odstąpienia. 

6. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
ceny należnej z tytułu wykonania części przedmiotu umowy do czasu 
odstąpienia. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 10. 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną: 
a) za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w dostarczeniu części w kwocie 500,00 

złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100)  
b) za zwłokę w usunięciu zgłoszonych wad – w wysokości 500,00 zł za każdą 

rozpoczętą dobę zwłoki,  
c) w przypadku odstąpienia od umowy, na skutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 
4 ust. 1. 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony 
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  



e) za nieprzedłużenie polisy OC o której mowa w § 7 ust. 6 w wysokości 1000 zł 
brutto. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej 
szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 
wynagrodzenia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od 
umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 
3% wynagrodzenia brutto.  

 

§ 11. 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie.  

2. Postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
ofercie Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy (zał. nr 1 – 
oferta Wykonawcy, zał. nr 2 – SIWZ).  

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w mniejszej umowie 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy Prawa 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

4. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym 
dla Zamawiającego i Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 

 

 
 
 
 
 
 
 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Skrwilno, Adres siedziby: 
ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno, Tel.: 54  270 00 02, E-mail: skrwilno@torun.lasy.gov.pl. Pani/Pana dane 
osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji, 
na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących 
Pani/Panu praw z tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej 
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_skrwilno lub w siedzibie Administratora. 

        WYKONAWCA 


