Nr postępowania: Z.270.6.2021

Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA NR ………
NA DOSTAWĘ KRUSZYWA ŁAMANEGO DO NAPRAW I KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH W NA
TERENIE NADLEŚNICTWA NAMYSŁÓW W 2021 ROKU
(PROJEKT)
zawarta w dniu …………………….. r. w Namysłowie pomiędzy:
Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Namysłów,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, 46-100 Namysłów, NIP: ………………….. zwanym dalej w tekście
Zamawiającym, którego reprezentują:
………………………………….…………………………………………………………………………………………..…………………
a
………………………………………………….…… NIP: ……………………… zwanym dalej w tekście Wykonawcą
(którego reprezentują:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot Umowy
1.

2.

3.
4.
5.

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Dostawa kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg
leśnych na terenie Nadleśnictwa Namysłów w 2021 roku.”, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „PZP” w trybie podstawowym bez negocjacji,
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Dostawa
kruszywa łamanego do napraw i konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa
Namysłów w 2021 roku.” (dalej jako „Przedmiot Umowy”).
Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa łamanego, granitowego lub bazaltowego
o łącznej masie 5000 ton, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (drogi leśne
wewnątrzzakładowe, składnice leśne), zlokalizowanych na terenach leśnych
administrowanych przez Nadleśnictwo Namysłów, w roku 2021. Dostarczone kruszywo
powinno być czyste, bez domieszek skał osadowych oraz materiałów niepożądanych takich
jak gliny, odpady drewniane itp. W przypadku ujawnienia takich domieszek w zawartości
kruszywa, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, z
należytą starannością.
Odbiór kruszywa w leśnictwach odbywać się będzie się w dni robocze w godzinach od 7.00
do 15.00. Po uzgodnieniu z miejscowym leśniczym lub podleśniczym dopuszczone są inne
godziny dostarczenia kruszywa.
Wykaz leśnictw, do których należy dostarczyć kruszywo, ilość kruszywa w poszczególnych
frakcjach oraz wymagane terminy dostaw przedstawia tabela nr 1.
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Tabela nr 1

1
2
3
4

Smogorzów
Podmiejskie
Niwki
Ziemiełowice

5
6
7
8
9
10
11
12

Świty
Gola
Gręboszów
Siemysłów
Polkowskie
Wołczyn
Komorzno
Starościn

50
25
50
50
x
x
100
50

100
100
100
150
100
350
50
150

350
275
250
300
300
100
100
300

500
400
400
500
400
450
250
500

Nadleśnictwo

500

1500

3000

5000

6.
7.
8.

Wymagany
termin dostawy

do 25 dni po
podpisaniu
umowy

I transza

nazwa
leśnictwa

do 50 dni po
podpisaniu
umowy

II transza

lp.

do 70 dni po
podpisaniu
umowy

III transza

ilość kruszywa (w tonach)
KŁSM
KŁ 31,5-63
KŁSM
0-31,5
mm
Razem
0-63 mm
mm
(tłuczeń)
50
50
150
250
50
150
250
450
50
100
300
450
25
100
325
450

Miejsce złożenia poszczególnych partii kruszywa (ładunek ok. 25 ton) na terenie danego
leśnictwa każdorazowo zostanie wskazane przez miejscowego leśniczego lub
podleśniczego.
W zakresie rzeczowym dostaw określonych w ust. 5 Zamawiający zastrzega możliwość
zamiany wielkości dostaw między poszczególnymi leśnictwami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania wyrywkowego ważenia (sprawdzenia
tonażu) dowiezionego kruszywa we wskazanych miejscach, w których można tego dokonać
na legalizowanych wagach. Jeżeli tonaż będzie niezgodny z załączoną WZ koszt ważenia
obciąży Wykonawcę, jeżeli będzie zgodny z WZ koszt ważenia poniesie Zamawiający.
Każdorazowo z procesu ważenia zostanie spisany protokół pomiaru (ważenia) podpisany
przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.
§ 2 Termin realizacji

1.
2.
3.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na dzień zawarcia umowy.
Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 70 dni licząc od terminu
określonego w ust. 1. z zastrzeżeniem ust. 3.
Dostawa kruszywa do poszczególnych leśnictw odbywać się będzie zgodnie z
harmonogramem dostaw przedstawionym w §1 ust. 5.
§ 3 Obowiązki Wykonawcy

1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć zamawianą ilość
kruszywa we wskazane miejsca na terenie Nadleśnictwa Namysłów. Dostawa kruszywa
oprócz jego sprzedaży obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa
przez Wykonawcę. Dostawę należy wykonać samochodami samowyładowczymi,
przystosowanymi do jazdy po lesie, o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 ton.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SWZ oraz
obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odstąpienia od umowy z jego winy, do
przestrzegania obowiązujących przepisów BHP. Wykonawca zobowiązany jest również do
przestrzegania w szczególności przepisów przeciwpożarowych, przepisów w zakresie
ochrony przyrody oraz innych aktów prawnych dot. realizacji dostaw objętych niniejszym
zamówieniem.
Za całość spraw związanych z przestrzeganiem przepisów wymienionych w ust. 3 niniejszej
umowy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczeń, w tym ppoż. na terenie dostaw oraz ponoszenia za nie pełnej
odpowiedzialności materialnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na
terenie dostaw pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane dostawami
prowadzonymi przez Wykonawcę.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy w toku realizacji dostaw
elementów infrastruktury stanowiącej mienie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. Odtworzenie
ewentualnych zniszczeń odbędzie się na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu dostaw we właściwym stanie oraz
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny.
Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania w trakcie realizacji przedmiotu umowy
materiałów, sprzętu i urządzeń, które winny odpowiadać, co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego
przedstawi dokumentację potwierdzającą wymóg opisany w niniejszym punkcie.
Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn (ciągniki, samochody
wysokotonażowe) w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej
pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych
w tych maszynach oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania
(awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ewentualnych badań i oznaczeń
laboratoryjnych, jeśli zaistnieje potrzeba ich wykonania w trakcie wykonywania lub przed
odbiorem dostawy.
Wykonawca bezzwłocznie i w formie pisemnej powiadomi Zamawiającego o wszelkich
możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie dostaw.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
nadzór Zamawiającego w trakcie trwania dostawy w uzgodnionym przez strony terminie,
nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć z każdym ładunkiem dokument WZ (oryginał lub
kopię podpisaną „za zgodność z oryginałem”) z miejsca pobrania materiału. Dostarczona
ilość kruszywa zostanie potwierdzona na dokumencie WZ przez miejscowego leśniczego
lub podleśniczego. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo odmowy odbioru
kruszywa w sytuacji braku dokumentu WZ.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 10 dni roboczych od dnia
rozpoczęcia dostaw orzeczenia o jakości dostarczanego kruszywa. Dostarczony materiał
musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty i świadectwa jakości
odpowiadające normie PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważne. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zbadania dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym
certyfikatem i obowiązującymi normami na kruszywo. W przypadku stwierdzenia
niezgodnej z normą jakości kruszywa, koszt badania o którym mowa w zdaniu poprzednim
pokryje Wykonawca.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedkłada dokumenty potwierdzające
zakup kruszywa oraz atest z krzywą uziarnienia, a także inne dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowej jakości kruszywa.
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16. Wykonawca wykona także inne, niewymienione powyżej zobowiązania, które są określone
w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
17. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna i materialna za szkody
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich,
powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i jego
podwykonawców.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. 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 zamiarze skorzystania z Opcji ;
3) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
określonych w Umowie;
§5
Podwykonawstwo
1.

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

2.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie Postępowania.
§6
Ubezpieczenia

1.

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem
Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000, 00 zł.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu
Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację
ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej
wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał
Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed dniem wygaśnięcia poprzedniej umowy
ubezpieczenia.

3.

Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle
swojego wyboru może:
1)

odstąpić od Umowy;

albo
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2)

ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia.
§7
Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ustalone zgodnie z ust. 3, wstępnie określone na podstawie Oferty na kwotę ______________ zł
brutto. Kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowi wartość
Przedmiotu Umowy („Wartość Przedmiotu Umowy”).

2.

Kwota wynagrodzenia brutto nie obejmuje dostaw wykonywanych w ramach Opcji.

3.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie dostaw obliczane będzie jako iloczyn
ilości dostarczonego i odebranego kruszywa oraz cen jednostkowych podanych
w Kosztorysie Ofertowym zawartym w Ofercie.

4.

Ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 3, nie będą podlegały zmianom w trakcie
realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 11. Wykonawca niniejszym
potwierdza, iż ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych dostaw uwzględniają
wszystkie koszty związane z ich realizacją.

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 oraz
koszty ubezpieczenia Wykonawcy.
§ 8 Warunki płatności

1.
2.

Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami
częściowymi za realizację dostaw, o których mowa w §1 niniejszej umowy.
Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający
ważenie kruszywa oraz jego odbiór (WZ) podpisany przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego (miejscowy leśniczy lub podleśniczy). Dokument ten powinien zawierać:
1) datę załadunku kruszywa,
2) ilość kruszywa,
3) miejsce dostarczenia kruszywa,
4) datę odbioru kruszywa przez osobę upoważnioną i jej podpis,
5) markę, nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono kruszywo,
6) imię i nazwisko kierowcy pojazdu.

3.

W przypadku przedłożenia faktury bez załączonych dokumentów określonych w ust. 2,
Zamawiający zwróci fakturę bez zapłaty.

4.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 7 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.

5.

Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,– „Ustawa o Fakturowaniu”).

6.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust.
4, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer
Umowy, której dotyczy.
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7.

Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać
Zamawiającego na PEF: faktury.namyslow@katowice.lasy.gov.pl

na

następujący

adres

8.

Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy,
o których mowa w ust. 6 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

9.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura
powinna być doręczona do Sekretariatu Nadleśnictwa Namysłów.

10.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11.

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

12.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia
będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 685 z późn. zm.).

13.

Zapłata:
1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej
faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020.
poz. 106 z późn. zm.),
2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

14.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) zawartym w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

15.

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

16.

Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług -tekst jedn.: Dz. U. z 2021
r. poz. 685 z późn. zm.) wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego
z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum.
§9
Odstąpienie od Umowy

1.

Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy wynikających z przepisów prawa lub z
innych postanowień Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1)

gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie wyrządził Zamawiającemu szkodę na kwotę
łączną nie mniejszą niż co najmniej 10.000 zł;

2)

naliczenia Wykonawcy kar umownych na kwotę stanowiącą ponad 10 % Wartości
Przedmiotu Umowy;
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2.

Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca narusza
postanowienia Umowy dotyczące sposobu wykonania Przedmiotu Umowy. Oświadczenie o
odstąpieniu powinno zostać poprzedzone wezwaniem drugiej Strony do zaprzestania
naruszeń postanowień Umowy i wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 3 dni. Po
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od
Umowy.

3.

Wedle wyboru Zamawiającego, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub w
części, tj. w zakresie zobowiązań nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone na piśmie oraz
winno wskazywać czy Zamawiający odstępuje od Umowy w całości czy w części (a jeżeli tak
to w jakiej), jak również powinno wskazywać podstawę odstąpienia i zawierać
uzasadnienie.

4.

Odstąpienie od Umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 2 ust. 2.

5.

W razie wystąpienia 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 całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 10
Kary umowne

1.

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany w takiej sytuacji do
zapłaty, następujących kar umownych:
1) za zwłokę w realizacji dostaw zgodnie z harmonogramem określonym w §1 ust. 5 - w
wysokości 1 % wartości brutto dostaw niezrealizowanych w danej transzy liczonej za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 500,00
zł brutto za każdy dzień rozpoczęty zwłoki po upływie terminu wyznaczonego do ich
usunięcia,
3) za zwłokę w dostarczeniu któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 ust. 13
i 14 w wysokości 200,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) za każde uszkodzone drzewo (odarcie kory z odsłonięciem drewna bez względu na
wielkość uszkodzenia) w trakcie realizacji dostawy, w wysokości 100 zł za każde
uszkodzone drzewo;

2.

W przypadku odstąpienia od Umowy (w całości lub w części) przez którąkolwiek ze Stron
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% Wartości Przedmiotu Umowy niewykonanego do dnia
odstąpienia, lecz nie mniej niż 5 000,00 zł.

3.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% Wartości Przedmiotu
Umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający.

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.

Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
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6.

Strony określają limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 30% Wartości
Przedmiotu Umowy.
§ 11
Zmiana Umowy

1.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu na następujących warunkach i zakresie:
1) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy o czas
opóźnienia z winy Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy;
2) przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy o czas
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy w przypadku:
a) zawieszenia dostaw przez Zamawiającego,
b)

wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków
atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie dostaw. Przez niekorzystne
warunki atmosferyczne rozumie się nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak:
nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające wykonanie
dostaw w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów, utrzymujące się dłużej niż 5
dni, w takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania ich
wystąpienia,

c) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy
w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia
i okoliczności, na które Strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się
zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, epidemii,
d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących
zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,
e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych
do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są
działania lub zaniechania Wykonawcy,
f) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego
zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego
okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko
o czas niezbędny do wykonania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak
niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
2.

Strony dopuszczają również możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych polegał Wykonawca, w sytuacji gdy nie dysponuje on już
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu - jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot
spełnia określone w dokumentacji zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

3.

Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych
interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim
zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji dostaw
stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności.

4.

Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron. Wystąpienie którejkolwiek
z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego
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zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
5.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej sporządzonej przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6.

Niezależnie od postanowień ust. 1 – ust. 2, Strony dopuszczają możliwość zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo
przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, oraz
zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
§ 12
Porozumiewanie się Stron

1.

Strony w sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewać się będą
pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną, chyba że Umowa stanowi inaczej. Za datę
otrzymania dokumentów, Strony uznają dzień ich przekazania pocztą elektroniczną

2.

Dane kontaktowe Stron:
Zamawiający:
Adres:

_______________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

Fax:

_______________________________________________________

e-mail:

_______________________________________________________

Wykonawca:

3.

4.

Imię i Nazwisko

_______________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

Fax:

_______________________________________________________

e-mail:
_______________________________________________________
Adresy siedzib poszczególnych leśnictw oraz numery telefonów do leśniczych
i podleśniczych dostępne są pod adresem: https://namyslow.katowice.lasy.gov.pl/lesnictwa
Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§ 13
Rozstrzyganie sporów

1.

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji
o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.

2.

Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie
spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
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§ 14
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.

Zamawiający, stosowanie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz.
424 z późn. zm.) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

4.

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

5.

Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1)

Załącznik nr 1 –SWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami);

2)

Załącznik nr 2 - Oferta;

3)

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy;

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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