UMOWA
w sprawie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie
przekraczającej 130 000 zł.

Zawarta w dniu …………………. w Krzywym
Pomiędzy: Wigierskim Parkiem Narodowym 16-402 Suwałki; Krzywe 82 zwanym dalej
Zamawiającym, którego reprezentuje Dyrektor mgr inż. Tomasz Huszcza
a
Przedsiębiorstwem: ………………………………..
nr NIP ………………………., nr REGON ……………………..
które reprezentuje …………………………. zwany dalej Wykonawcą
§1
Na podstawie złożonej oferty Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie niżej wyszczególnionych dostaw:
1. W zakresie części 1 Zamówienia.
Dostawa 3 sztuk kotłów centralnego ogrzewania o mocy 15 kW zgazowujących drewnoPrzedmiotem dostawy będzie kocioł……………… nazwa producenta i model.
2. W zakresie części 2 zamówienia
1) Dostawa 3 izolowanych zbiorników buforowych o pojemności 500 litrów każdy.
Przedmiotem dostawy będzie zbiornik buforowy……………. nazwa producenta i
model
2) Dostawa 3 izolowanych podgrzewaczy c.w.u. z wężownicą spiralną o pojemności 200
+/- 20 litrów każdy. Przedmiotem dostawy będzie zbiornik buforowy…………….
nazwa producenta i model
3. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, objęte
gwarancją producenta i dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej.
4. Wykonawca w cenie oferty dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego
i zapewni rozładunek oraz wstawienie do magazynu zlokalizowanego na poziomie
parkingu.
§2
Ostateczny termin realizacji dostaw ustala się na dzień……… tu zostanie wpisana data
zaproponowana w ofercie. Termin ostateczny to 30.07.2022. Zamawiający dopuszcza
etapową realizację zamówienia. Nie określa się ilości etapów i wielkości dostaw w
każdym z nich pozostawiając to do wyboru Wykonawcy
§3
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie
realizacji przedmiotu umowy jest Marek Wrona tel 601917567
2. Wykonawcę reprezentuje ………………….. tel. ………………….
§4
1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określono w
następujących kwotach brutto :
1) Część 1 Zamówienia Za dostawę 3 sztuk kotłów w kwocie…………………….zł
2) Część 2 Zamówienia Za dostawę 3 szt. zbiorników buforowych i 3 sztuk
podgrzewaczy c.w.u. w kwocie………………………. zł.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji ceny przedmiotu zamówienia w
przypadku znacznego podniesienia przez producentów, cen elementów stanowiących
przedmiot zamówienia. Jako znaczne podniesienie cen Zamawiający będzie rozumiał ich
wzrost o ponad 10 % w okresie jaki upłynie od udokumentowanej daty złożenia
zamówienia przez Wykonawcę wybranego w niniejszym postępowaniu, do
producenta/dystrybutora a dniem otrzymania ostatecznej ceny dostawy. W celu
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skorzystania z możliwości waloryzacji ceny Wykonawca do oferty winien dołączyć
aktualny na dzień jej złożenia wyciąg z cennika detalicznego lub oferty sprzedaży,
producenta lub głównego dystrybutora na terytorium Polski w przypadku producentów
zagranicznych. W przypadku zmiany cen, przed wystawieniem faktury Wykonawca
przedstawi, nowy aktualny na dzień przesłania, cennik detaliczny lub ofertę sprzedaży
producenta lub głównego dystrybutora na terytorium Polski w przypadku producentów
zagranicznych. Na podstawie w/w cenników strony uzgodnią procentowy wzrost
wartości umowy. Zmiana wartości zostanie potwierdzona aneksem do umowy
3. Na potrzeby wyżej omówionej waloryzacji cen, przyjęto na podstawie przedłożonych
wraz z ofertą cenników detalicznych producenta lub głównego dystrybutora na
terytorium Polski w przypadku producentów zagranicznych, następujące ceny
jednostkowe elementów dostawy, które zostaną wykorzystane do wyliczenia ostatecznej
wartości zamówienia:
1) Kocioł c.o…………………………………… zł brutto za 1 sztukę
2) Zasobnik buforowy………………………….. zł brutto za 1 sztukę
3) Zasobnik c.w.u ……………………………… zł brutto za 1 sztukę
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienie od umowy w przypadku gdy nowe,
wyliczone na zasadach omówionych w ust. 2 ceny jednostkowe będą rażąco wysokie
czyli przekraczające o więcej niż 25 % ceny jednostkowe wskazane w ust. 3.
§5
1. Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się etapami po
odbiorze poszczególnych dostaw. Faktury zostaną wystawiona na:
Wigierski Park Narodowy; 16-402 Suwałki; Krzywe 82; NIP 844-234-98-09.
2. Odbiór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Zamawiającego w terminie do
2 dni roboczych następujących po dostawie.
3. Płatność za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do
21 dni od daty odbioru bez uwag.
§6
Zmiany w treści umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła
następujących zdarzeń:
1) Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku:
a. Opóźnienia w realizacji dostaw powstałych z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy o ilość dni równą udokumentowanej przerwie w realizacji dostaw
wynikających z ogłoszenia stanu wyjątkowego, stanu wojny lub w związku epidemią
COVID 19.
b. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu
zakończenia realizacji umowy;
2) Zmiany siedziby stron umowy.
3) Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawców
4) Zmiany kierownika budowy
2. Zmiany wartości dostaw (ceny ofertowej) dokonanych na zasadach omówionych w
paragrafie 4 ust. 2 i 3 niniejszej umowy
3. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na
piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§7
Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących
tytułów :
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :
Za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i nie
pozostających w związku z § 9 niniejszej umowy w wysokości 10 % wartości robót od
których realizacji odstąpiono
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionych materiałów.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
c) W przypadku zaistnienia konieczności rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy mu kary umowne w wysokości 10 %
wartości zamówienia.
3. W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 2 okoliczności Zamawiający zawiadomi
o tym Wykonawcę, podając w tym zawiadomieniu wysokość naliczonych kar
umownych. W związku z tym, że okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego Covid 19 potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy jest zakazane, Zamawiający do zawiadomienia o naliczeniu kary umownej
dołączy notę księgową z żądaniem wypłaty wskazanej tam kwoty w terminie
przewidzianym niniejszą umową (§ 5 ust. 3) dla regulowania płatności związanych z
rozliczeniem realizowanych na jej podstawie dostaw. Opóźnienie w zapłacie kwoty
wskazanej na w/w nocie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, o których mowa w
art. 481 KC
4. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia kar umownych opisany w ust. 3
5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych w związku z zaistnieniem wymienionych
wyżej powodów nie może przekroczyć 50 % kwoty brutto wymienionej w paragrafie 4
ust. 1 pkt 1) i 2) niniejszej umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do pełnej wysokości
poniesionych strat.
§8
Odstąpienie od realizacji umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypłacania kar umownych:
1. W przypadku stwierdzenia przez osobę sprawującą nadzór w imieniu inwestora dostawy
materiałów bez wymaganych aprobat lub złej jakości ( w przypadku odmowy wymiany
tych materiałów na pozbawione wad).
W przypadku odstąpienia od umowy zapłata za wykonane dostawy zostanie
pomniejszona o wartość, materiałów zdyskwalifikowanych.
2. W przypadku opisanym w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. W przypadku omówionym w paragrafie 4 ust. 4 niniejszej umowy.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego
§ 10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
W trakcie realizacji dostaw Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich norm i
przepisów BHP i Prawa Pracy oraz innych przepisów szczególnych w tym dotyczących
ochrony przyrody obowiązujących na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Wszyscy
pracownicy firmy oferenta i pracownicy podwykonawców są przeszkoleni w zakresie, o
którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr. 180, poz 1860) i
posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenia lekarskie
dopuszczające ich do pracy na zajmowanych stanowiskach. Potwierdzenia powyższych
okoliczności znajdują się w aktach osobowych u ich bezpośrednich pracodawców.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie wyposażenie pracowników w odzież ochronną i
sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracy

3

§ 12
Wykonawca dostaw przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki wypadków i innych
zdarzeń wynikłych z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez jego
pracowników i pracowników firm przez niego zatrudnianych, jakie wydarzą się w związku z
prowadzeniem dostaw będących przedmiotem niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do
poniesienia wszelkich wynikających z tego konsekwencji.
§ 13
RODO
1. Każda ze Stron zobowiązuje się zapewnić, iż dane osobowe objęte Umową będą
przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. 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.
U.
UE.
L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.; dalej „RODO”) i nie będą udostępniane innym osobom
niż upoważnionym w Umowie oraz mogą być udostępnione jedynie organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji
przygotowanej w celu przeprowadzenia postępowania stanowiącego podstawę zawarcia
Umowy zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i zobowiązuje się do
informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych osobowych.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć niezbędne środki w celu zabezpieczenia informacji
zawierającej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom
nieuprawnionym lub nieupoważnionym do ich przetwarzania.
4. Wykonawca:
a) potwierdza oświadczenia, które złożył na etapie postępowania, w wyniku którego została
zawarta Umowa,
b) oświadcza, że posiada informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Zamawiającego w zakresie celów wskazanych w dokumentacji dotyczącej postępowania,
w wyniku którego została zawarta przedmiotowa Umowa,
c) oświadcza, że wypełnił w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych biorących udział w wykonaniu Umowy,
tj. poinformował o zakresie danych dotyczących tych osób, a przekazanych do
Zamawiającego, poinformował, że Zamawiający jest administratorem ich danych
osobowych i będzie je przetwarzał na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz
poinformował, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane
osobowe.
§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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