Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Umowa (Wzór)
Zawarta w dniu …………......... r. w Krzywem, pomiędzy
Wigierskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krzywem, Krzywe 82, 16-402 Suwałki,
NIP 844-234-98-09, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..……………
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………..zwanym
Wykonawcą, zwanych dalej wspólnie „Stronami”, lub z osobna „Stroną”.

dalej

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu poniżej progu
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.),
zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 9/2022 Dyrektora Wigierskiego Parku
Narodowego z dnia 11 kwietnia 2022 roku.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup usług:
1. analizy fragmentów mikrosatelitarnego DNA roślin dla 1400 prób w obecności
standardu wielkości Gene Scan Liz-500. Odczyt rozdzielanych fragmentów
w filtrze G5.
2. analiz genetycznych grzybów ze szczególnym uwzględnieniem grzybów
mykoryzowych, w tym:
a. przygotowanie biblioteki ITS1 z poziomu DNA zamawiającego w technice
2-stopniowego PCR – 70 prób,
b. sekwencjonowanie systemem Illumina MiSeq w trybie 2X300 PE (paired
ends) z ilością danych wynikowych dla każdej próby średnio 50 000 par
odczytów – 70 prób,
c. analiza bioinformatyczna obejmująca ocenę jakość, m.in. identyfikację
taksonomiczną, zestawienie ilościowe 0% badanych prób w pikach .xls
z rozłożeniem na taksony, analizę PERMANOVA, analizę alfa i beta –
różnorodność oraz profil taksonomiczny – 70 prób.
§2
Termin realizacji umowy
Wykonanie umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2022
roku. Efektem realizacji umowy będzie dostarczenie do siedziby Zamawiającego
wyników analiz rozdziału w formie elektronicznej w formacie obsługiwanym przez
program Pick Scanner i Gene Mapper v.4.1 (Applied Biosystems, USA) i w frmacie
plików .xls, zapisanych na 2 nośnikach pamięci pendrive.
§3
Realizacja Umowy
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
niezbędne do wykonania będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz spełnia
wszelkie wymogi dotyczące przedmiotu niniejszej umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności przy realizacji prac
będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu potrzebnych
wiadomości o przebiegu prac, o których mowa w § 1.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania analiz innym osobom bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§4
Wartość umowy
1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy po cenie
wymienionej w formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę w trakcie
postępowania.
2. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: …………………………….zł (słownie:
……………………………………… zł).
3. Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą
przedmiotu umowy do Zamawiającego.
§5
Warunki płatności
1. 1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła
prawidłowo wystawiona faktura na podstawie protokołu odbioru, podpisanego
bez zastrzeżeń, przez obie strony.
2. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy
Wykonawcy określony w umowie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa
w art. 96 b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022, poz.
931) dalej zwana ustawą o podatku od towarów i usług.
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie
14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku
bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
5. W przypadku, w którym rachunek bankowy Wykonawcy nie widnieje w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i
usług, Zamawiający uprawniony jest do zrealizowania zapłaty na ten właśnie
rachunek, z zastrzeżeniem, że wówczas zawiadomi o zapłacie należności
Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia zlecenia przelewu.
6. W przypadku, gdy Zamawiający z winy Wykonawcy poniesie szkodę związaną z
tym, iż na dzień zlecenia przelewu, rachunek bankowy Wykonawcy określony na
fakturze nie figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96 b ust. 1.
ustawy o podatku od towarów i usług, Wykonawca pokryje szkodę poniesioną
przez Zamawiającego z tego tytułu w pełnej wysokości.
7. Zapis powyższego ustępu obowiązuje pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania
umowy.
8. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów,
dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki,
zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami
niniejszej umowy.
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9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi
trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§6
Kary
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy,
o której mowa w §4 ust. 1. umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości
brutto umowy określonej w §4 ust. 1 za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w
jego dostawie lub zwłoki w usunięciu wad, nie więcej niż 30% wartości brutto
umowy o której mowa w §4 ust.1. umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
brutto umowy określonej w §4 ust. 1. z tytułu odstąpienia Zamawiającego od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar
umownych.
Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. Wykonawca
wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% maksymalnej wartości
umowy brutto określonej w §4 ust.1. umowy.
§7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami).
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej
umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu, ze względu na siedzibę
Zamawiającego, sądowi powszechnemu.
4. Administratorem danych osobowych jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w
Krzywe 82, 16-402 Suwałki.
5. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją
niniejszej umowy.
6. Szczegóły dotyczące podstaw oraz zasad przetwarzania danych osobowych zostały
określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Klauzula informacyjna RODO dla
Wykonawców).
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do Umowy
Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawców

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach umowy
jest Wigierski Park Narodowy z siedzibą w Krzywe 82, 16-402 Suwałki, tel.
875632540.
2. Wigierski Park Narodowy powołał inspektora ochrony danych osobowych,
którym jest Dariusz Auguścik, e-mail: iod@wigry.org.pl
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) niezbędnym do zawarcia oraz realizacji łączącej mnie i Wigierski Park
Narodowy umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt b)
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), dalej jako RODO,
b) wypełnienia obowiązków zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych wobec
ZUS, a także wypełniania obowiązków podatkowo-rozliczeniowych lub
księgowo - sprawozdawczych, w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 pkt c)
RODO;
4. niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym
odszkodowań, związanych z ww. umową, a także udzielania odpowiedzi na
Pani/Pana wnioski, pytania lub skargi, oraz udzielania odpowiedzi w toczących
się postępowaniach (prawnie uzasadniony interes administratora), na
podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Europejski
Obszar Gospodarczy.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pana/Pani
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych.
7. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:
a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS,
Bank,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Wigierskiego Parku Narodowego, w
tym podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, podmioty
dostarczające oprogramowania komputerowe lub świadczące usługi
serwisowe dla oprogramowania komputerowego,
c) organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy ścigania,
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instytucje państwowe etc.), gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o
stosowną podstawę prawną.
d) inne podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania
umowy, a także później - do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń
związanych z umową, wynikających z Kodeksu cywilnego oraz przez okres
wskazany przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków
podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych. Po
upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
dla potrzeb zawarcia oraz realizacji umowy. W przypadku odmowy podania
danych, nie będzie możliwa realizacja poszczególnych celów wskazanych
wyżej.
12. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.

.......................................................
Podpis Wykonawcy
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