
www.lasy.gov.pl 

 

 
Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna  2, 59-950 Ruszów  

tel.: + 48 75 771 43 38, fax: + 48 75 771 44 68, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl 

 

                    Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składnia ofert 

Umowa Nr …….. (Wzór) 

zawarta w dniu ……. 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 w treści umowy „Zamawiającym”  

a 

………………………………. zwanym/-ą w treści umowy „Wykonawcą” 

zwanymi w treści umowy łącznie „Stronami”. 

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w ramach zaproszenia do składania ofert zgodnie 

z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na podstawie  art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta 

umowa na świadczenie usług pn. „Wykonywanie pomocniczych działań zakupowych związanych z 

udzielaniem zamówień publicznych” o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia na podstawie art. 15 ust 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 

ze zm.) zwanej dalej „ustawą” w imieniu Zamawiającego, 14 postępowań przetargowych w 

roku 2021, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy – „Wykaz postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) zapewnieniu infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu udzielanie 

zamówień lub zawieranie umów ramowych, w tym: 

a) obsłudze oficjalnych publikatorów informacji o zamówieniach publicznych, tj. 

Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Oficjalnych Publikacji Unii 

Europejskiej, Miniportal Zamówień Publicznych oraz innych uruchomionych i 

oddanych do użytku stronom postępowania w trakcie trwania umowy, w tym 

również wymagających podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

b) obsłudze korespondencji elektronicznej z wykonawcami, w tym również 

wymagającej podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 
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c) obsłudze profilu nabywcy, w platformie do elektronizacji zamówień publicznych 

– platformazakupowa.pl, zgodnie z regulaminem oraz instrukcją, dostarczanymi 

przez dystrybutora platformy. 

2) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie 

zamówienia, w tym: 

a) świadczenie konsultacji w zakresie opracowania szczegółowych postanowień 

opisu przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do obowiązujących przepisów 

Prawa zamówień publicznych; 

b) wsparcie pracowników Zamawiającego, na etapie opracowania opisu przedmiotu 

zamówienia oraz postanowień projektu umowy, w odniesieniu do zasad uczciwej 

konkurencji i równego traktowania Wykonawców; 

c) doradztwo w zakresie ustalania poza cenowych kryteriów oceny ofert oraz nadzór 

nad ich zgodnością z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych; 

d) analizę zasadności i możliwości stosowania klauzul społecznych w udzielanych 

zamówieniach publicznych; 

e) wybór trybu postępowania; 

3) przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia i przeprowadzanie ich, w imieniu 

i na rzecz zamawiającego, w tym: 

a) opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z jej 

załącznikami oraz projektem umowy, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia 

oraz oszacowanie jego wartości, opracowane przez komórkę właściwą 

merytorycznie dla przedmiotu zamówienia; 

b) przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz jego publikacja w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Profilu 

Nabywcy dostępnym w serwisie do elektronizacji zamówień publicznych – 

platformazakupowa.pl. 

c) obsługę korespondencji (papierowej/elektronicznej) z wykonawcami w trakcie 

trwania postępowania, w tym w szczególności przygotowanie wyjaśnień treści 

SIWZ, po uzyskaniu niezbędnych w tym celu informacji, od właściwej 

merytorycznie dla przedmiotu zamówienia komórki Zamawiającego. 

d) otwarcie ofert, sporządzenie informacji z otwarcia i przekazanie jej 

Zamawiającemu do publikacji na Bip/stronie internetowej Nadleśnictwa Ruszów; 

e) badanie i ocenę składanych ofert, z wyłączeniem postępowań, do których z mocy 

prawa Zamawiający powołuje komisję przetargową, której Wykonawca 

każdorazowo będzie przewodniczyć. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany 



www.lasy.gov.pl 

 

 
Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna  2, 59-950 Ruszów  

tel.: + 48 75 771 43 38, fax: + 48 75 771 44 68, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl 

 

jest dokonać badania i oceny składanych ofert w porozumieniu z pozostałymi 

członkami komisji przetargowej; 

f) wybór oferty najkorzystniejszej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, lub 

unieważnienie postępowania w uzasadnionych przypadkach; 

g) przygotowanie dokumentów w związku z wyłonieniem wykonawcy; 

h) publikację ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania w 

Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

i) wykonywanie innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych dla 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

j) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu teczki postępowania po jego 

zakończeniu. 

3. Zakres usług wskazany w ust. 2 powyżej, stanowi czynności Zamawiającego powierzone 

Wykonawcy w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje, zasoby techniczne i umiejętności 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

Zasady i termin realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia jej zawarcia do 31.12.2021 r. 

2. W przypadku gdy prowadzone postępowania nie zostaną rozstrzygnięte w terminie 

określonym w ust. 1, strony dopuszczają przedłużenie obowiązywania umowy, do 

faktycznego zakończenia ostatniego zleconego  postępowania tj. do podpisania umowy z 

wykonawcą. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych, tj. 

nie uwzględnionych w Załączniku nr 1 postępowań, adekwatnie do stwierdzonych potrzeb. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość nie przeprowadzenia wszystkich uwzględnionych w 

Załączniku nr 1 postępowań, w związku z brakiem możliwości ich finansowania, brakiem 

potrzeby ich realizowania lub przyczynami niezależnymi od Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia Wykonawcy reprezentacji w postępowaniach 

sądowych, administracyjnych w tym w wyniku wniesienia przez wykonawców środków 

odwoławczych, przed Krajową Izbą Odwoławczą. W takim wypadku zostanie przez strony 

odrębnie określona kwota wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Wykonawca wykonywał będzie przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 
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7. W przypadku, gdyby wykonanie zadania wymagało od Zamawiającego lub osób trzecich 

dostarczenia w określonym terminie potrzebnych informacji, dokumentów itp., ich 

niedostarczenie na czas będzie uprawniało Wykonawcę do odpowiedniego przesunięcia 

terminu wykonania usługi. 

8. Zamawiający zleca na piśmie Wykonawcy realizację danego zadania w zakresie wykonania 

przedmiotu umowy określonej w § 1 ust 2 umowy, zwane dalej „zadaniem” – wzór zlecenia 

stanowi Załącznik nr 2, wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik  nr 3. 

9. Zlecenie zadania będzie odbywać się drogą elektroniczną na podany przez Wykonawcę 

adres poczty elektronicznej lub faksem na nr podany przez Wykonawcę. Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie przyjęcia zlecenia 

realizacji zadania do wykonania, poprzez wysłanie do siedziby Zamawiającego informacji o  

przyjęciu zlecenia pocztą, faksem na nr lub pocztą elektroniczna na adres e-mail.  

10. Zlecenie zadania, o którym mowa w ust. 8, będzie określać:  

1) przedmiot zlecenia,  

2) datę przekazania zlecenia,  

3) termin realizacji zadania,  

4) sposób przekazania Zamawiającemu rezultatu zrealizowanego zadania,  

5) dane osoby merytorycznie związanej z przedmiotem zlecenia.  

11. Postanowienia, o których mowa w ust. 10 pkt. 3), 4) mogą wynikać po uprzednich (przed 

wysłaniem zlecenia) negocjacjach Przedstawiciela Zamawiającego z Wykonawcą.                          

W przypadku zlecenia kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia procedury                       

o udzielenie zamówienia publicznego za termin realizacji zadania, o którym mowa w ust. 

10 pkt. 3), rozumie się ilość dni kalendarzowych licząc od dnia przesłania Wykonawcy 

zlecenia (wraz z niezbędnymi materiałami) do dnia wszczęcia postępowania (ogłoszenia 

lub przesłania do publikacji).  

12. Wykonawca wskazuje osobę odpowiedzialną za wykonanie zleconego przez 

Przedstawiciela Zamawiającego zadania. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się 

powierzać wykonanie zadania wyłącznie osobom wymienionym w Załączniku nr 4 do 

Umowy — tj. w wykazie osób udostępnionych do realizacji Umowy. 

13. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, wymienionych w 

Załączniku nr 4 do Umowy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,                                 

z zastrzeżeniem, że nowo powołana osoba będzie spełniać warunki doświadczenia i 

kwalifikacji nie gorsze niż wskazane w postępowaniu w wyniku którego została zawarta 

niniejsza Umowa. Każda taka zmiana wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez 



www.lasy.gov.pl 

 

 
Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna  2, 59-950 Ruszów  

tel.: + 48 75 771 43 38, fax: + 48 75 771 44 68, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl 

 

Zamawiającego. Zgoda Zamawiającego nie stanowi zmiany Umowy wymagającej 

sporządzenia aneksu.  

14. W przypadku, gdy wskazana na zasadach określonych w ust. 12 osoba odpowiedzialna za 

realizację zadania nie będzie mogła świadczyć pomocy prawnej osobiście z powodu 

zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o powyższym przedstawiciela Zamawiającego. Po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym, Wykonawca wskaże inną osobę odpowiedzialną za realizację zadania, 

posiadającą, co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jak osoba 

wskazana w ofercie, która zastąpi jednorazowo osobę wskazaną uprzednio oraz dołoży 

należytej staranności, aby zapewnić ciągłość wykonywania danego zlecenia. 

15. Korespondencja pomiędzy Stronami, związana ze zmianami, o których mowa powyżej w 

ust. 12-13 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16.  Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli realizacji poszczególnych zadań 

realizowanej przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

17. Wykonawca zobowiązuje się informować Przedstawiciela Zamawiającego, na każde jego 

żądanie, o stanie zaawansowania prac związanych z realizacja zadań. 

18. Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku, niezwłocznie informować 

Przedstawiciela Zamawiającego o potrzebie uzyskania informacji lub konsultacji 

niezbędnych do wykonania Umowy oraz wszelkich dostrzeżonych opóźnieniach lub innych 

problemach. 

19. Wykonawca będzie odbierał materiały niezbędne do realizacji Umowy w siedzibie 

Zamawiającego lub drogą elektroniczną, ewentualnie za pomocą faksu lub operatora 

pocztowego.  

20. Jeżeli zaistnieje potrzeba uzupełnienia dokumentacji, o której mowa w ust. 18, Wykonawca 

obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedstawiciela Zamawiającego.  

21. Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego wyjaśnienia wszelkich 

wątpliwości dotyczących zleconego zadania.  

22. Czynność polegająca na udziale Wykonawcy w negocjacjach lub posiedzeniach 

dotyczących zagadnień niosących skutki prawne dla Zamawiającego, mające miejsce w 

siedzibie Zamawiającego, Wykonawca będzie świadczył na wniosek Przedstawiciela 

Zamawiającego, w terminie wcześniej uzgodnionym pomiędzy Stronami. Koszty dojazdu 

do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca, co zostało wkalkulowane w cenę 

jednostkową, ryczałtową o której mowa w § 7 umowy. 

23. Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do odmowy wykonania zleconego zadania 

wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy podjęcie się wykonania danej 
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czynności stanowiłoby konflikt interesów lub wykonanie danej czynności łączyłoby się z 

naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zasad etyki zawodowej lub dobrego 

imienia Wykonawcy. Odmawiając wykonania zleconego zadania Wykonawca będzie 

zobowiązany do wyczerpującego poinformowania Zamawiającego o przyczynach takiej 

odmowy, a w przypadku polegającym na wystąpieniu konfliktu interesów dodatkowo 

zapewnić na swój koszt zastępstwo innej osoby o uprawnieniach i doświadczeniu 

zawodowym nie niższym od Wykonawcy.  

24. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconego ubezpieczenia w chwili zawarcia 

Umowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w 

wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł (słownie: Sto tysięcy złotych). Z chwilą zawarcia 

Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę OC potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia, w 

wysokości nie niższej przez cały okres obowiązywania Umowy, bez okresów przerw w 

ubezpieczeniu. W razie zmiany warunków ubezpieczenia lub zawarcia nowej Umowy 

ubezpieczenia OC, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o 

takiej zmianie, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od nastąpienia 

takiej zmiany, przedstawiając Zamawiającemu opłacona polisę OC potwierdzona za 

zgodność z oryginałem. 

25. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zadania będzie protokół zdawczo-odbiorczy, 

podpisany przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego, którym Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu przygotowane zadanie oraz wszelkie materiały jakie przygotował 

w związku z realizacją Umowy oraz wszelkie materiały jakie otrzymał od Zamawiającego 

do realizacji zadania. 

26. Zamawiający może w terminie 3 dni roboczych zgłosić zastrzeżenia do przedstawionego 

przez Wykonawcę zadania, Wykonawca przedstawi uzupełnione zadanie w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

27. Wykonawca zobowiązuję się wszcząć postępowanie w terminie wskazanym w zleceniu z 

zastrzeżeniem, że w przypadku postępowań o wartości poniżej tzw. progów unijnych, 

postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie ogłoszone w terminie nie dłuższym jak 

10 dni od przesłania zlecenia z kompletną dokumentacją, natomiast w przypadku 

postępowań pow. progów unijnych — ogłoszenie o zamówieniu zostanie przekazane do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (DzUWE) w terminie do 14 

dni od przesłania zlecenia. 

§ 3 

Zachowanie poufności 
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1. Z zastrzeżeniem poniższego ustępu 2, Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy 

informacje otrzymane od Zamawiającego dotyczące jego działalności. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wymienienia jego firmy w materiałach 

informacyjnych Wykonawcy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje otrzymane od 

Wykonawcy dotyczące jego działalności i nie udostępniać ich osobom trzecim bez pisemnej 

zgody Wykonawcy.   

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;  

2) przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.  

5. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie z obowiązku 

zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były 

sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją Umowy 

pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca ma 

obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem.  

7. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy 

w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, jako 

informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych oraz w 

przypadku gdy wymagać tego będą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających 

dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez osoby którymi się posługuje przy 

wykonaniu zlecenia. 

9. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy zaistnieje konieczność 

uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową 

Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy spełnią wszystkie wymagania, wynikające z 

przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego, niezbędne do uzyskania dostępu do tych informacji. 

§4 

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy 

 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do  

odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń w terminie 

wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego; 
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2) raport wykonanych usług nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego za dwa pełne okresy 

rozliczeniowe; 

3) w przypadku nieterminowego załatwiania przekazanych spraw, tj. gdy co najmniej dwie sprawy 

w miesiącu załatwione zostały w terminie dłuższym niż wskazany przez Zamawiającego, 

zgodnie z § 2 ust. 26 o więcej niż 5 (pięć) dni roboczych bez wcześniejszej aprobaty takiego 

terminu ze strony Zamawiającego;  

4) Wykonawca dokonał zmian z Wykazie osób udostępnionych do realizacji Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub wykonuje przedmiot zamówienia przy pomocy 

osób nie wskazanych w ofercie;  

5) Wykonawca przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jako 

pełnomocnik Zamawiającego z naruszeniem przepisów ustawy PZP lub wskazujących na 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy nastąpiła jakakolwiek zmiana organizacyjna 

powodująca zmianę osobowości prawnej lub formy organizacyjnej Wykonawcy, utrudniająca 

wykonanie Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia o tym informacji.  

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy nastąpi 

rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy lub zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy, 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia o tym informacji.  

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach.  

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności oraz powinno 

zawierać uzasadnienie.  

6. Strony postanawiają, że skutki odstąpienia następują na przyszłość. Skutki odstąpienia nie 

dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, prawo żądania odszkodowania za 

nienależyte wykonanie Umowy.  

7. W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie i w obecności 

Zamawiającego sporządza sprawozdanie o stanie wykonania aktualnie zleconych zadań. 

Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek dalszych płatności na rzecz 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 9.  

8. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do szybkiego i 

uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 (trzydzieści) dni 

kalendarzowych od wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.  
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9. W przypadku odstąpienia Wykonawca będzie uprawniony tylko do odpowiedniej części 

wynagrodzenia, wyłącznie za prace które zostały wykonane i odebrane bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego.  

10. Z chwilą rozwiązania Umowy wygasają wszelkie udzielone Wykonawcy pełnomocnictwa. 

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić dokumenty udzielonych pełnomocnictw i powiadomić o 

ustaniu umocowania organy, przed którymi reprezentował Zamawiającego. 

 

§ 5 
Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 000,00 zł 

brutto.  

2. W przypadku skierowania do wykonania przedmiotu Umowy osoby, innej aniżeli 

wskazanej w ofercie wyszczególnionej w Załączniku nr 4 do Umowy, bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci każdorazowo za każdą z takich osób karę umowną w 

wysokości 5 000,00 zł brutto.  

3. Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia realizacji zleconego zadania względem terminu 

wskazanego w zleceniu wykonania zadania, o którym w § 2 ust. 7 niniejszej Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 10 000 zł za każdorazowe 

naruszenie zobowiązanie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji Zamawiającego, 

uzyskanych w związku z realizacją Umowy.  

5. Kary umowne mogą być naliczane niezależnie i wielokrotnie.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia 

określonego w § 7 niniejszej Umowy.  

7. Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na 

zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy wyczerpujących, prawdziwych i rzetelnych 

informacji potrzebnych do prawidłowego świadczenia usług przez Wykonawcę 

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać wszelkie dokumenty będące w jego posiadaniu 

wskazane przez Wykonawcę do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 



www.lasy.gov.pl 

 

 
Nadleśnictwo Ruszów, ul. Leśna  2, 59-950 Ruszów  

tel.: + 48 75 771 43 38, fax: + 48 75 771 44 68, e-mail: ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl 

 

3. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Wykonawcy wszelkie informacje 

mające i mogące mieć wpływ na prawidłową realizacje przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 

1) całkowite wynagrodzenie netto ……… złotych (słownie: ………………. złotych); 

2) podatek VAT (…..%)  …………………………….. złotych 

(słownie:……………..); 

3) całkowite wynagrodzenie brutto ………… złotych (słownie: …………. złotych); 

4) całkowite wynagrodzenie stanowi sumę wartości poszczególnych postępowań w 

kwocie jednostkowej ……. netto plus należny podatek VAT za każde 

postępowanie.  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie będzie obejmowało wartość, wynikającą: 

1) z przemnożenia ceny jednostkowej określonej w § 7 ust. 1 pkt 4 przez ilość 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które Wykonawca 

przeprowadził na zlecenie Zamawiającego z zastrzeżeniem iż przedmiot 

świadczenia Wykonawcy w czasie trwania niniejszej umowy stanowić będzie 

maksymalnie 14 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których 

mowa w §1 ust.1.  

2) W przypadku zwiększenia liczby postępowań maksymalnie do 17, lub zmniejszenia 

ich ilości, strony w drodze aneksu do niniejszej umowy oraz w oparciu o przyjętą 

cenę jednostkową, skorygują wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy.  

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

(VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczony do całkowitej ceny netto 

bez konieczności zmiany umowy. 

4. Wynagrodzenie za czynności przekraczające ustalony zakres działań Wykonawcy, do których 

należą w szczególności koszty zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz 

innymi organami rozliczane będzie na podstawie odrębnych umów. 

5. Faktury/rachunki Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 będą 

realizowane w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania czynności 

wskazanych w jej treści. 

6. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 

………………………………. 
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7. Za datę zapłaty faktury strony uznają dzień obciążenia na rzecz Wykonawcy, rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej ze zobowiązań 

niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie cesji wierzytelności zgoda 

taka będzie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Wszelkie materiały i dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w związku z realizacja 

umowy, zwane dalej materiałami autorskimi, objęte są ochroną przewidzianą przepisami prawa 

autorskiego. 

2. Prawo do rozpowszechniania, przekazywania lub udostępniania osobom trzecim materiałów 

autorskich, wymaga uzyskania na to wyraźnej pisemnej zgody Wykonawcy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą ich przekazania autorskie prawa majątkowe 

do wszelkich rezultatów powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy, jako utworu w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego1994 r. prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1231 ze zm.), na wszystkich polach eksploatacji wraz z prawem do dalszego 

przenoszenia tych praw na inne osoby, w tym w szczególności wymienionych odpowiednio w 

artykule 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także do:  

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na każdym nośniku, 

włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-

ROM, DVD, papier,  

2) użytkowania opracowań na własny użytek, użytek wszystkich komórek 

organizacyjnych Zamawiającego oraz użytek osób trzecich w celach związanych z 

realizacją zadań Zamawiającego, bez ograniczeń w czasie,  

3) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

4) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, także w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie,  
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5) wprowadzania utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci 

wewnętrznych typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej 

wymienionej sieci;  

6) upubliczniania utworów w formie elektronicznej;  

7) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;  

8) łączenie fragmentów z innymi utworami;  

9) dokonywania skrótów, cięć, montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji 

w tym modyfikowania całości lub części utworu, wprowadzania jakichkolwiek zmian, 

w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako materiał 

wyjściowy do tworzenia innych utworów,  

10) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności za pomocą  

platformy do elektronizacji zamówień publicznych – platformazakupowa.pl oraz 

innych miejsc do publikacji ogłoszeń o zamówieniach i związanych z nimi materiałami.  

 

4. Ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich a dotyczące przedmiotu 

Umowy, wskazanego w § 1, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów przez 

Zamawiającego lub przez osoby trzecie dla potrzeb Zamawiającego (prawa zależne), 

wynikających z konieczności dokonywania zmian, modyfikacji, ulepszeń przedmiotu Umowy.  

6. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

odbioru zadania. Z chwilą odbioru Zamawiający nabywa także własność przekazanych 

egzemplarzy utworu.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, jej rozwiązania lub wypowiedzenia przez jedną ze Stron, 

Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowego do wytworzonych utworów na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 3, w ramach otrzymanego wynagrodzenia 

odpowiadającemu zakresowi wykonanych zadań.  

 

§ 9 

Odpowiedzialność za świadczone usługi 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wykonania lub niewykonania 

przedmiotu umowy, w oparciu o udzielone przez Zamawiającego lub osoby (organy) trzecie 

nieprawdziwe, niedokładne, spóźnione lub w inny sposób nierzetelne informacje. 
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2. Wykonawca nie ponosi tez odpowiedzialności za skutki zmian w przepisach prawa lub 

wystąpienia zmian w legalnej interpretacji norm prawnych, jeżeli miały one miejsce po 

dokonaniu czynności wynikających z realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w zakresie w jakim powierzono mu czynności 

zastrzeżone ustawą dla Kierownika Zamawiającego. 

4. Podstawę i zakres odpowiedzialności Wykonawcy określają przepisy nw. aktów prawnych: 

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tj. z dnia 3 

października 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

2) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych tj. z dnia 29 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1440,1495,2020 ze zm.) 

3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1145,1495 ze zm.) 

5. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia i bez odszkodowania w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej 

postanowień w szczególności gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub drogą 

elektroniczną.  

§ 10 

Kontakt z Wykonawcą 

1. Strony niniejszym wyznaczają swoich koordynatorów, którzy są upoważnieni do bieżących 

kontaktów i ustaleń związanych z wykonaniem niniejszej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego - ……………… kom ………………e-mail………..; 

2) ze strony Wykonawcy - ……………………kom ……………  e-mail………..; 

2. Bieżące kontakty i ustalenia związane z wykonaniem niniejszej umowy przyjmowane będą 

przez Wykonawcę w terminach określonych przez Zamawiającego i przekazywane sobie 

wzajemnie w następujących formach: 

1)  poczta elektroniczną;………………………………… 

2) telefonicznie:………………………………………….. 

3) pisemnie na adres strony:……………………………… 

 

§ 11 

Dane osobowe 
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W ramach przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, w związku z wykonywaniem 

przedmiotu niniejszej umowy, strony w dacie jej zawarcia podpiszą odrębnie umowę o powierzeniu 

Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. 

§ 12 

Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu do umowy pod 

rygorem nieważności. 

§13 

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 K.270.2.156.2020 r. 

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; 
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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; 

6. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

danych osobowych; 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

3) 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 

 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia 

kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 

3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach                                   

z przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                                                Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 


