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UMOWA NR……… (PROJEKT) 

 

Zawarta w dniu ……….. 2022 r. w Ruszowie  pomiędzy: 

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Ruszów  

z siedzibą w Ruszowie przy ul. Leśnej 2, (NIP 615-002-52-98, REGON 931024066),  

reprezentowanym przez 

……………………………………………     

przy kontrasygnacie………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…………………………………………………..  

reprezentowaną przez: 

………………………………………………..  

Zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

W wyniku dokonania wyboru złożonej oferty, w związku z zapisami wynikającymi z treści ustawy z 

dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), oraz 

przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wynikającego z Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto, została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

 § 2 

Przedmiotem umowy jest dostawa tonerów (oryginalnych materiałów eksploatacyjnych), według cen 

jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy. 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy ustala się  od dnia  podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną 

ofertą oraz z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

2. Ustala się następujące wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 

Całkowite wynagrodzenie netto: …………………….zł 
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(słownie:  …………………………………………….zł 

Podatek VAT(…%): ………………………………...zł 

(słownie:……………………………………………...zł 

Całkowite wynagrodzenie brutto:……………………zł 

(słownie:……………………………………………...zł 

3. Dostawa będzie następować sukcesywnie do siedziby Zamawiającego zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego, na własny koszt Wykonawcy oraz własnym środkiem transportu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji każdej zamówionej partii dostaw w terminie 7 dni od 

pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania wysłanego Wykonawcy faxem lub mailem. 

5. Wysokość podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku przepisami  

obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT po zrealizowanej dostawie. 

  

§ 5 

 

Warunki dostawy: 

1. Dostawa materiałów będzie następować sukcesywnie zgodnie z potrzebami do siedziby   

    Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega, że ilość zamówionych tonerów może ulec zmianie w stosunku do ilości   

    określonych dla poszczególnych pozycji asortymentowych  w ofercie Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega zmianę w rodzaju tonerów nieobjętych w formularzu cenowym, po   

    cenach obowiązujących w dniu dostawy pomniejszonej o rabat ……%. 

4. Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia w zakresie minimum 50% wartości brutto    

    umowy.  

§ 6 

Kary umowne: 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do 

naliczenia kar umownych w wysokości 5 % wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kwoty kary umownych bezpośrednio przy zapłacie 

faktury VAT dotyczącej  dostawy. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość 

powstałej szkody.  

 

§ 7 

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy: 

1. Rozliczenie za dostarczony zakres przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy VAT.. 

2. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu w 

formie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy……………………. 

3. 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. 

4. W przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności wynikającej z umowy 

będzie ona zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy: 

1. Stronom, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, przysługuje prawo  

    do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

    1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

         a) wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                                     

         w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie                 

        30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

         b) zostanie ogłoszona likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

         c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

        d) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich                

           pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

    2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia zapłaty                               

za zrealizowane dostawy przedmiotu umowy; 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego     

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie 

 

§ 9 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  

Zamawiający informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Skarb Państwa - Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Ruszów z siedzibą ul. Leśna 2, 59-

950 Ruszów, tel. 75 7714338, fax 75 7714339, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Ruszów jest Pani Renata 

Szewczyk (kontakt: Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, tel. 75 7714338, 

, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl)    

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SA.270.3.1.2022 

4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

5. Posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych ; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO; 

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO; 
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6. Nie przysługuje Pani/Panu: 

5) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

6) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

7) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe: 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w   

     formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2.  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla  

    Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

     Cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

     i  1 egzemplarz dla Wykonawcy.. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:    

 

 

 

 


