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Umowa nr SA.271....2023   

W dniu ......... 2023 r. w Drygałach 

 

ZAMAWIAJĄCY:  

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne  Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Drygały,                                   
z siedzibą w Drygałach, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska, REGON 790011300, NIP 849-
000-45-05, 

reprezentowany przez Nadleśniczego  Andrzeja Czerepko z kontrasygnatą Głównego 
Księgowego Lidii Dawid  
 

i 

WYKONAWCA: 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  
_______________ z siedzibą w _____________ („Wykonawca”) ul. ______________ wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ 
pod numerem _____  NIP ____________, REGON _______ , wysokość kapitału zakładowego 
_________________. 
reprezentowaną przez: 
______________________________________________, 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej)  

p. ________________prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____________________________ z 
siedzibą w ___________(„Wykonawca”) ul _________________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 
________________; REGON ________________ 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie 
(łącznie „Wykonawca”): 

1)  p. _________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _______________ z siedzibą w 
__________________, ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i 
Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ___________________  ; 
REGON __________________________ 

2)  p. _________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _______________ z siedzibą w 
__________________, ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i 
Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ___________________  ; 
REGON __________________________ 

3) ………… 
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mając na względzie, z e Zamawiający przeprowadził na podstawie przepiso w ustawy  z dnia 11 
wrzes nia 2019 r. - Prawo zamo wien  publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z po z n. zm.), 
stosowne postępowanie o udzielenie zamo wienia w trybie podstawowym oraz na podstawie 
oferty Wykonawcy z dnia  .........2023 r., stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy (dalej 
oznaczonej jako Umowa), wskazani powyz ej zwani dalej Stronami lub z osobna Stroną, 
postanawiają co następuje: 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy polegające                                 
na wykonaniu zamówienia pn. „Dostawa do Nadleśnictwa Drygały paliw ciekłych w roku 
2023”, Część zamówienia nr ………….. 

2. Opis dostaw wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy został określony w specyfikacji  
warunków zamówienia dla Postępowania („SWZ”). SWZ stanowi załącznik  do Umowy. 

3. Wskazana w SWZ ilość dostaw wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter 
szacunkowy. Ilość dostaw do wykonania w trakcie realizacji Umowy może być mniejsza od 
ilości przedstawionej w SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy 
zakres dostaw mniejszy niż wskazany w SWZ, jednak nie mniej niż 80 % Wartości 
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 8 ust.  1 i 2.  

4. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym 

Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, jak też odpowiednimi normami.  

Parametry paliwa  muszą byc  zgodne ze s wiadectwem jakos ci dołączonym do dowodu 

dostawy. Paliwo niespełniające opisanych wymogo w nie zostanie przyjęte, a dostawa 

zostanie zwro cona na koszt Wykonawcy. W przypadku wątpliwos ci dotyczącego zaniz enia 

jakos ci dostarczanego paliwa Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia zbadania 

laboratoryjnego jego pro bki. Pobranie pro bki oleju zostanie dokonane wg procedur 

okres lonych Polskich Normach (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia                                               

9 paz dziernika 2015 r. w sprawie wymagan  jakos ciowych dla paliw ciekłych Dz.U. 2015 

poz. 1680 z po z n. zm.) w obecnos ci przedstawicieli obu stron umowy, jednakz e brak 

stawiennictwa Wykonawcy lub jego przedstawiciela prawidłowo zawiadomionego                                

o terminie pobrania nie uniemoz liwia Zamawiającemu pobrania pro bki. Koszty badania                    

w przypadku potwierdzenia zaniz enia jakos ci oleju obciąz ają Wykonawcę. Wykonawca 

dostarczac  będzie paliwo autocysterną wyposaz oną w urządzenie do pomiaru paliw                             

z aktualnym s wiadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego.  

W dniu dostawy Wykonawca przedłoży atest (świadectwo jakości) na dostarczony towar 

wraz z potwierdzeniem, iż towar ten pochodzi z tej partii, na którą wystawiono atest. 

Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć wraz z towarem wykaz cen producenta 

lub dostawcy, od którego pochodzi towar. 

Koszty i ryzyko dostawy ponosi Wykonawca.  

5. Ceny zakupu przedmiotów zamówienia określone zostały w ofercie Wykonawcy. 
 

6. Zamawiający jest uprawniony powierzyć Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy 

obejmujący dostawy analogiczne jak opisane w SWZ („Opcja”). Zamawiający nie jest 
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zobowiązany do powierzenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy 

roszczenie o ich wykonanie.  

7. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać powierzone na wartość do 20 % Wartości 

Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 8 ust 1. 

 

8. Zamawianie dostaw będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych 

dostaw, 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 dostaw 

będących Przedmiotem Umowy.  

§ 2 

Zamawianie dostaw 

1. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie zamówień 
telefonicznych lub e-mailowych przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego 
(„Zamówienie). Zamówienie określać będzie zakres dostaw do wykonania, termin ich 
realizacji (nie dłuższy jednak niż 72 godziny od złożenia zamówienia). 

2. Wykonawca nie może odmówić wykonania Zamówienia.  

3. Bez przekazania Zamówienia, zgodnie z ustępami poprzedzającymi, Wykonawca nie jest 
uprawniony, do wykonywania jakichkolwiek dostaw objętych Przedmiotem Umowy, 
Wykonawca niezwłocznie po przekazaniu mu Zamówienia obowiązany jest informować 
pisemnie Zamawiającego o wszelkich znanych mu przeszkodach uniemożliwiających lub 
utrudniających wykonanie zamówionej dostawy.  

§ 3 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

Przedmiot Umowy będzie realizowany systematycznie w terminie od dnia zawarcia 
Umowy do 31 grudnia 2023 r., co oznacza że w tym okresie Wykonawca                                          
będzie dostarczał Zamawiającemu sprzedawane rzeczy o jakości zgodnej z Umową.  

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest: 

1. współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu 
Umowy; 

2. informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o planowanym zmniejszeniu zakresu dostaw 
objętych Zamówieniami oraz o zamiarze skorzystania z Opcji; 

3. dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach 
określonych w Umowie. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne 

1. Wykonawca wykonywać będzie Przedmiot Umowy z najwyższą starannością i zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikającymi 
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z obowiązujących przepisów i unormowań oraz postanowień Umowy, w tym zawartych 
w SWZ.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją 
Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć. 

3. 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, 
wykorzystywane przez siebie preparaty lub środki chemiczne, urządzenia, maszyny itp. 
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody spowodowane wadami 
fizycznymi dostarczonego Przedmiotu Umowy w tym uszkodzenia mechaniczne 
pojazdów spowodowane przez paliwo czy oleje. Wykonawca odpowiada za wszystkie 
szkody poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu w pełnej wysokości. 

4. 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. 

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 
sytuacji, gdy w Umowie (w tym w SWZ) wyraźnie wskazano odmiennie.  

6. Zamawiający jest uprawniony wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy jeżeli 
Wykonawca narusza postanowienia Umowy. 

7. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność w sytuacji gdy wskutek 
dostawy paliwa w ramach realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zostanie obciążony 
przez jakikolwiek organ czy podmiot należnościami publicznoprawnymi (w tym w 
szczególności akcyza, VAT, pozostałe podatki) lub jakimikolwiek innymi należnościami. 
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie 
poniesione z tego tytułu koszty w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
stosownego żądania w tym zakresie. W przypadku uchybienia płatności w ww. terminie 
Zamawiającemu należą się odsetki ustawowe za opóźnienie. 

§ 6 

Obowiązki Wykonawcy  
w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując 
techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym. 

2. Wykonawca gwarantuje, że pojazdy specjalistyczne i inne urządzenia techniczne, 
wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy będą: 

1) spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,  

2) utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej 
użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących 
oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są dostawy; 

3) posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są 
wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie pojazdów specjalistycznych i urządzeń 
technicznych osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. 



Znak sprawy: S.270.2.2023                                                                                                        Załącznik SWZ 
 Wzór Umowy 

  

 

str. 5 
 

4. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielowi Zamawiającego weryfikację 
wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.  

5. Wykonawca jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 
podwykonawców. Realizacja przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy przy pomocy 
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej 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. 

§ 7 

Odbiory 

1. Odbiór dostaw objętych danym Zamówieniem będzie dokonywany w imieniu 
Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Odbiór będzie obejmował obmiar ilości wykonanych dostaw oraz ocenę ich jakości.  

3. W dniu dostawy Wykonawca przedłoży atest (świadectwo jakości) na dostarczony towar 
wraz z potwierdzeniem, iż towar ten pochodzi z tej partii, na którą wystawiono atest. 
Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć wraz z towarem wykaz cen 
producenta lub dostawcy,  od którego pochodzi towar.  

4. Wykonawca dostarczać będzie paliwo autocysterną wyposażoną w urządzenie do 
pomiaru paliw z aktualnym świadectwem legalizacji urządzenia pomiarowego.  

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru dostawy w sytuacji gdy: 

a) Wykonawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust. 3; 

b) Wykonawca dostarczył paliwa w ilości mniejszej lub większej niż złożone przez 
Zamawiającego zamówienie; 

c) dostarczone przez Wykonawcę paliwo nie spełnia jakości opisanej w niniejszej 
Umowie lub SWZ. 

6. W przypadku odmowy odbioru dostawy, o której mowa w ust. 5 Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów.  

§ 8 

Wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 2, wstępnie określone na podstawie Oferty na 
kwotę ……………………… zł brutto, tj. …………………. zł netto. Kwota wynagrodzenia brutto, 
o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość Przedmiotu Umowy („Wartość 
Przedmiotu Umowy”).  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie dostaw obliczane będzie na 
podstawie ilości odebranych dostaw, według aktualnych cen jednostkowych  produktów 
obowiązujących w dniu wydania produktu pomniejszonych o stały upust cenowy zgodnie 
ze złożoną ofertą. 

3. Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2, uwzględniają wszystkie koszty związane                      
z ich wykonaniem, a Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia czy zwrotu kosztów. 
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4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawy wykonane zgodnie z określoną w umowie 
starannością, płacąc za ilość rzeczywiście dostarczono, bez względu na temperaturę 
zewnętrzną powietrza. 

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 inne koszty poniesione przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8, płatne będzie po odbiorze przedmiotu dostawy na 
podstawie faktury.  

2. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn wskazanych w fakturze cen jednostkowych za 
poszczególne dostawy. Na produkty obowiązywać będzie aktualna cena produktów 
obowiązująca w dniu wydania produktu pomniejszona o stały upust cenowy zgodnie ze 
złożoną ofertą. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca wystawi fakturę w terminie 7 dni od dnia 
odbioru dostawy przez Zamawiającego. Warunkiem wystawienia faktury jest odbiór 
dostawy przez Zamawiającego. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

6. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej 
z Umowy. 

7. W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 
zamówienia, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskażą oni członka konsorcjum 
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich 
członków konsorcjum. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy upoważnionego członka 
konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich 
członków konsorcjum.  

8. Rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi występować na 
tzw. białej liście podatników VAT. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie 
widniał na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania 
płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego rachunku. W takim 
przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty przy zastosowaniu mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment). 

9. Zamawiający ma prawo odstąpienia od płatności błędnie wystawionej faktury, wówczas 
bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo 
wystawionej faktury do Zamawiającego. 



Znak sprawy: S.270.2.2023                                                                                                        Załącznik SWZ 
 Wzór Umowy 

  

 

str. 7 
 

§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do 
zapłaty, następujących kar umownych: 
a) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ogółem 
wskazanego w § 8 ust. 1; 
b) Za zwłokę w realizacji którejkolwiek z dostaw w stosunku do terminu, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ogółem wskazanego w § 8 ust. 1 za 
każdy dzień zwłoki; 
c) Za odstąpienie przez Zmawiającego od jednostkowego zamówienia na podstawie § 11 
ust. 4 -  w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ogółem wskazanego w § 8 ust. 1; 
d) Za odmowę odbioru dostawy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w § 7 ust. 5 
– w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ogółem wskazanego w § 8 ust. 1; 
e) Za odmowę umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji obowiązków Wykonawcy 
określonych w § 6 ust. 2 lub 3 – w wysokości 1.000,00 złotych netto za każdy przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto ogółem wskazanego w § 8 ust. 1. 

3. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
wynikających z Kodeksu Cywilnego. 

4. 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. 

5. Kary umowne podlegają kumulacji i łączeniu. Łączna wysokość kar umownych możliwych 
do naliczenia Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 40% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1, zaś Zamawiającemu 10% wynagrodzenia 
brutto ogółem wskazanego w § 8 ust. 1. 

6. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia Stronie stosownego żądania 
w tym zakresie lub potrącana jest z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.  

§ 11  

Odstąpienie od Umowy i zamówienia 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku   wystąpienia przesłanek 
wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrześni 2019 roku prawo zamówień 
publicznych. 

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 lub załączników do niej dotyczące sposobu wykonania 
Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać poprzedzone 
wezwaniem Wykonawcy do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie 
o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku trzykrotnej zwłoki 
Wykonawcy w realizacji jednostkowego zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu może 
być złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących 
podstawę odstąpienia. 

4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od jednostkowego zamówienia w przypadku 
zwłoki Wykonawcy w jego realizacji w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 
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wynoszącej 48 godzin. Zamawiający może odstąpić od jednostkowego zamówienia w 
terminie 7 dni od upływu zwłoki, o której mowa w zdaniu poprzednim. 

5. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do zobowiązań nieodebranych do 
dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  

§ 12 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu 
Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej 
realizację Przedmiotu Umowy lub o okres niezbędny do wykonania Przedmiotu 
Umowy w minimalnym wymiarze deklarowanym przez Zamawiającego w § 1 ust. 
3 Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności 
uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za 
które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający.  

2) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania 
Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 
sytuacji: 

a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące 
przepisy prawa. 

3) Dopuszcza się zmianę w zakresie treści dokumentów przedstawianych wzajemnie 
przez Strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji 
Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych 
Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy.  

4) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu Umowy 
zgodnie z SWZ; 

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy z 
zastrzeżeniem § 1 ust. 3.  

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 
świadczenia. 

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi 
zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 

§ 13 

1. Na zasadach określonych w Umowie na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 Prawo zamówień 
publicznych, Strony będą waloryzowały koszty realizacji czynności wchodzących w 
skład Przedmiotu Umowy (,,Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na 
podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych podanych w Ofercie na 
zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 
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2. Żadna ze Stron nie będzie uprawniona wystąpić z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji 
wcześniej niż 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3. Po upływie terminy, o którym mowa w ust 2, w przypadku zmiany kosztów realizacji 
Przedmiotu Umowy w związku ze wzrostem albo obniżeniem cen określonym we 
wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnym ogółem za poprzedni kwartał 
(„Wskaźnik GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 
r. poz. 504 z późn. zm.) każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym 
wnioskiem o dokonanie Waloryzacji. We wniosku zostaną wskazane nowe wartości 
każdej z cen jednostkowych podanych w Formularzu Ofertowym określone na zasadach 
opisanych w niniejszym paragrafie. 

4. Każda ze Stron będzie uprawniona wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie 
Waloryzacji każdorazowo po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłaszającym kolejny Wskaźnik GUS. 

5. Ewentualna Waloryzacja będzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy ze 
skutkiem od dnia opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS („Dzień Ustalenia Waloryzacji”). 

6. Wnioskowana zmiana cen jednostkowych podanych w Ofercie nastąpi pod warunkiem, 
iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie 
wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 
2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału („Próg Waloryzacji"). 

7. Ewentualna zmiana cen jednostkowych podanych w Formularzu Oferty, nastąpi o 
wielkość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu albo obniżenia cen określonego 
we Wskaźniku GUS ogłoszonym w Dniu Ustalania Waloryzacji, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 12. 

8. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS 
ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością dodatnią ceny jednostkowe 
podane w Formularzu Ofertowym ulegną zwiększeniu o wielkość wskazaną w ust. 7. 

9. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS 
ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością ujemną ceny jednostkowe 
podane w Formularzu Ofertowym ulegną zmniejszeniu o wielkość wskazaną w ust. 7. 

10. Nowe wartości cen jednostkowych podanych w Formularzu Oferty będą dotyczyć 
zapłaty należnej Wykonawcy za czynności odebrane po Dniu Ustalania Waloryzacji, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 11. Nowe wartości cen jednostkowych podanych w 
Formularzu Ofertowym będą stanowić podstawę wymiaru kar umownych dla 
czynności zleconych po Dniu Ustalenia Waloryzacji. 

11. Jeżeli czynności zlecone przed Dniem Ustalania Waloryzacji zostaną wykonane w 
warunkach zwłoki w stosunku do terminu określonego w Zamówieniu i będą odbierane 
po Dniu Ustalania Waloryzacji, w takim przypadku zaplata za ich wykonanie oraz 
ustalenie wysokości kar umownych nastąpi na podstawie poprzednio obowiązujących 
cen jednostkowych. 

12. Strony ustalają maksymalną wartość obniżenia albo wzrostu Wartości Przedmiotu 
Umowy w efekcie zastosowania Waloryzacji na poziomie nie większym niż 15 % 
Wartości Przedmiotu Umowy. 

§ 14 

Porozumiewanie się Stron 

1. Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą 
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem, chyba, że Umowa stanowi 
inaczej. Za datę otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą 
elektroniczną lub faksem. 
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2. Dane kontaktowe Stron: 

Zamawiający: 

Adres:    Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska 

Telefon:    087 42 40 560 

Fax:    087 42 40 570 

e-mail:    drygaly@bialystok.lasy.gov.pl 

Wykonawca: 

Imię i Nazwisko   ………………………………………………………  

Adres:   …………………………………………………………..  

Telefon:  …………………………………………………………..  

Fax:  ……………………………………………………………..  

e-mail:  ………………………………………………………………….. 

3. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga 
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

4. Zamawiający powiadomi o osobach uprawnionych z jego strony do zamawiania dostaw, 
kontroli i nadzoru ich wykonania oraz odbioru dostaw objętych przedmiotem Zamówień 
(„Przedstawiciel Zamawiającego”) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
Powiadomienie nastąpi, wedle wyboru Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną 
lub faxem. 

5. W przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi 
o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiającego. Powiadomienie nastąpi, wedle 
wyboru Zamawiającego, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faxem.  

§ 15 

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. 

§ 16 

Ochrona Danych Osobowych  

  

1. Strony oświadczają, iż są Administratorami Danych Osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych 

osobowych osób fizycznych przekazywanych drugiej stronie niniejszej Umowy w ramach jej 

wykonywania. 

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b) i f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania 

zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz 
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wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w 

kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer 

służbowego telefonu, służbowy adres email. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom 

trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej 

Umowy. 

4. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od 

końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa została wykonana, chyba że 

niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, 

dochodzenie roszczeń itp. 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora 

danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia i 

wykonania niniejszej umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością 

zawarcia i realizacji Umowy. 

9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Strony nie będą podejmowały 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
zawartych w niniejszej umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umowy, zgodnie z 
ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.  

§ 17 

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. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.  

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) SWZ z  dnia ............ r., 
2) Oferta Wykonawcy z dnia ........... wraz ze szczegółową  kalkulacją cenową oferty. 
3) ………… 

 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 


