UMOWA Nr ZA.2300.11.2021
(nr rejestru umów ............)
zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:
Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Zespołem
Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie, ul. Wojska Polskiego 43, 78 – 200
Białogard, NIP 672 - 000 – 74 – 30, reprezentowanym przez dyrektora - mgr inż. Cezarego
Urbanowicza, zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
NIP:………………………………….., Regon :…………………………. reprezentowanym przez :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą
Strony zawierają umowę o następującej treści.
§1
1.

Przedmiotem Umowy jest dostawa w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy
służbowych toreb leśnych na potrzeby pracowników Lasów Państwowych.

2.

Przedmiot umowy został wyszczególniony w załączniku nr 1 do Umowy (wykaz produktów
i ich ceny).

3.

Zamawiający jest uprawniony do zmiany ilości dostaw poszczególnych artykułów
planowanych do dostarczenia w ramach umowy. Należy to rozumieć jako zwiększenie
ilości dostaw jednego asortymentu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości dostaw innego
asortymentu, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy określonej w §8 ust.1.
§2

1.

Realizacja umowy będzie odbywała się w formie dostaw cząstkowych realizowanych
na podstawie doraźnych zamówień Zamawiającego.

2.

Dostawy cząstkowe będą realizowane:
a)

do siedziby Zamawiającego: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie,
ul. Wojska Polskiego 43, 78-200 Białogard lub

b)

do punktu dystrybucyjno-handlowego w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400
Szczecinek lub

c)

bezpośrednio do jednostek Lasów
współpracujących z Zamawiającym.

Państwowych

na

terenie

Polski

3.

Zamawiający będzie składał zamówienie drogą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

4.

Realizacja każdego zamówienia doraźnego (cząstkowego) powinna nastąpić nie później,
niż w terminie do 25 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia.
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5.

Wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia do miejsca dostawy ponosi
Wykonawca, przy czym zamówienia cząstkowe:
• o jednorazowej wartości równej lub większej niż 500 zł netto będą wykonywane
zgodnie ze składanymi zamówieniami pod adres wskazany w zamówieniu na koszt
Wykonawcy.
• o jednorazowej wartości mniejszej niż 500 zł netto będą wykonywane zgodnie ze
składanymi zamówieniami pod adres wskazany w zamówieniu na koszt
Zamawiającego. Ustala się, że zryczałtowany koszt takiej dostawy będzie wynosił
30 zł netto.

6.

Dostawy (dalej: dostawy cząstkowe) będą realizowane w dni robocze w godz. 7.30-14.30
do miejsca wskazanego w zamówieniu, przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu dostaw uważa się
następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

7.

W imieniu Zamawiającego osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień,
składania i potwierdzania zamówień są:
a) Karolina Lasota nr telefonu 94 311 32 76, e-mail:
karolina.lasota@szczecinek.lasy.gov.pl;
b) Anna Borys , nr telefonu 94 372 63 90, e-mail:
anna.borys@szczecinek.lasy.gov.pl

8.

W imieniu Wykonawcy osobą upoważnioną do prowadzenia uzgodnień i przyjmowania
zamówień jest :
..............................................................................................,
nr telefonu ………………….…., e-mail………………………

9.

Zamówienie powinno zawierać:
1) datę złożenia zamówienia,
2) wielkość zamówienia – ilość poszczególnych asortymentów ,
3) adres, pod który należy dostarczyć zamówiony towar,
4) termin realizacji zamówienia jeśli jest inny (lecz nie krótszy) niż wynika to z warunków
niniejszej umowy.

10. Wykonawca niezwłocznie po przyjęciu zamówienia obowiązany jest poinformować
pisemnie Zamawiającego o wszelkich znanych mu okolicznościach uniemożliwiających
lub utrudniających wykonanie dostawy cząstkowej.
§3
1.

Zamawiający może dopuścić zmianę terminu dostaw cząstkowych, o którym mowa w § 2
ust. 4 umowy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi nieleżącymi po stronie
Wykonawcy ani Zamawiającego.

2.

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie lub za pośrednictwem e-maila
o braku możliwości dotrzymania umownego terminu dostawy cząstkowej najpóźniej na 10
dni przed upływem terminu jej realizacji. W zawiadomieniu należy wskazać uzasadnienie
niemożności dotrzymania terminu dostawy cząstkowej, wskazując proponowany nowy
termin. Wykonawca jest zobowiązany w miarę możliwości do przedstawienia dowodów
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potwierdzających opisane w tym zawiadomieniu okoliczności. Zamawiający może żądać
przedstawienia dodatkowych oświadczeń i dokumentów potwierdzających wystąpienie
okoliczności przywołanych przez Wykonawcę w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim.
3.

Zmiana terminu, o którym mowa §3 ust. 1 powyżej wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uwzględnieniu wniosku lub braku
jego uwzględnienia najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu dostawy cząstkowej
pierwotnie określonego w zamówieniu.
§4

1.

Przedmiot dostaw będzie odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym
i technicznym i nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz będzie spełniać
wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach postępowania („Opis
Przedmiotu Zamówienia”).

2.

Dostawy cząstkowe realizowane będą staraniem Wykonawcy.

3.

Dostawa obejmuje transport towaru i jego wyładunek w miejscu wskazanym przez osobę
upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru towaru.

4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp., powstałe w czasie
transportu i wyładunku) za przedmiot Umowy do czasu jego przyjęcia przez
Zamawiającego lub podmiot wskazany przez Zamawiającego do którego dostawa ma
nastąpić.

5.

Realizacja dostaw odbywać się będzie transportem odpowiednio przygotowanym
do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych,
przemieszczaniem ładunku, jego uszkodzeniem oraz innymi czynnikami wpływającymi na
obniżenie jakości przedmiotu Umowy.

6.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności ilościowo –
asortymentowych z zamówieniem, Zamawiający może przyjąć dostawę warunkowo,
do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę niezgodności dostawy z zamówieniem
Zamawiającego. Przyjęcie warunkowe nie stanowi formalnego odbioru dostaw.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odesłania towaru dostarczonego niezgodnie
z zamówieniem na koszt Wykonawcy.

7.

Zamawiający winien zgłosić Wykonawcy stwierdzenie niezgodności ilościowo –
asortymentowej dostarczonego towaru z zamówieniem, w terminie do 5 dni roboczych od
daty dostawy towaru.

8.

Czas wyznaczony na uzupełnienie niezgodności ilościowo – asortymentowej
z zamówieniem, wyznacza się do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Zamawiającego niezgodności przyjętego towaru.

9.

Koszty związane z uzupełnieniem stwierdzonych
asortymentowych z zamówieniem ponosi Wykonawca.

niezgodności

ilościowo

–

10. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania takich opakowań oraz sposobu pakowania,
które w pełni zabezpieczają materiał przed uszkodzeniem oraz ułatwiają jego wyładunek.
11. Zobowiązuje się Wykonawcę do oznaczania wyrobów (w szczególności opakowań
jednostkowych i zbiorczych) w sposób czytelny, łatwy do zidentyfikowania ilości oraz
rodzaju asortymentu.
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12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad dostarczonego przedmiotu
Umowy, szczególnie uszkodzenia produktów, opakowań lub nieprawidłowego
oznakowania, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę wzywając go
do usunięcia stwierdzonych wad na własny koszt i ryzyko w ciągu 10 dni roboczych
od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy stwierdzonej wadliwości.
§5
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł realizować dostaw asortymentu będącego
przedmiotem Umowy z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia, stosownie
do wyboru Zamawiającego:
1) zamówiony asortyment zostanie dostarczony z surowców równoważnych pod
względem jakości, których jakość musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
2) Zamawiający odstąpi od realizacji dostaw tego asortymentu bez konieczności
rozwiązania Umowy, a Wykonawca nie będzie miał roszczenia o wykonanie
niezrealizowanego przedmiotu umowy.
§6
Po realizacji każdej dostawy cząstkowej asortymentu stanowiącego przedmiot umowy,
Zamawiający może przeprowadzić badania co do zgodności parametrów przedmiotu dostawy
określonych w ofercie. Badania powyższe będą zlecone przez Zamawiającego niezależnemu
laboratorium posiadającemu akredytację PCA lub będącemu jednostką notyfikowaną. Koszt
badań pokrywa Wykonawca, jeśli okaże się, że produkt nie spełnia wymaganych parametrów.
W przypadku nie spełnienia wymogów Zamawiającego, wyrób lub określona partia wyrobów
podlega reklamacji.
§7
1.

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone wyroby na okres nie krótszy niż 24
miesiące od daty produkcji, a równocześnie nie krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy
cząstkowej, której dotyczy reklamacja, przy czym:
z gwarancji nie mogą być wyłączone:
a) wszystkie elementy metalowe w zakresie odporności na korozję, a ponadto okucia,
zamki i zapięcia, klamry, zamki błyskawiczne, sprzączki, urządzenia karabinkowe oraz
inne służące do regulacji, noszenia lub zamykania torby w zakresie funkcjonalności
i sprawności pod warunkiem bieżącej konserwacji wskazanej w instrukcji konserwacji;
b) wady skóry, w szczególności plamy jasne lub ciemne, matowość, jarzmowatość
(fałdowanie), łamliwość lica, ściągnięcie; rozwarstwienia , blizny i inne powstałe
za życia, w czasie skórowania lub konserwacji skóry;
c) ograniczenia funkcjonalności wyrobów, których użytkowanie będzie miało miejsce
w warunkach pracy pracowników terenowych Lasów Państwowych (otwarta
powierzchnia, zmienne warunki atmosferyczne w okresie całego roku) w następstwie
występowanie tych warunków, pod warunkiem bieżącej konserwacji wskazanej
w instrukcji konserwacji;

2.

Sposób rozpatrywania i obieg dokumentów przy rozpatrywaniu reklamacji określony jest
w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.
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3.

W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę
o stwierdzonych wadach przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni od dnia ich ujawnienia,
natomiast Wykonawca zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt i ryzyko, w terminie
nie dłuższym niż 21 dni. Zgłoszenia wad będą wysyłane do Wykonawcy pocztą tradycyjną
lub pocztą elektroniczną do osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym,
wskazanej w § 2 pkt 8 niniejszej umowy.

4.

Produkty wadliwe pozostawia się do dyspozycji Wykonawcy.

5.

Ujawnienie wady może mieć miejsce:
a) w momencie dostawy wyrobów podczas kontroli jakości przeprowadzonej przez
Zamawiającego,
b) w każdym momencie w trakcie składowania wyrobów lub ich użytkowania
(w okresie objętym gwarancją).

6.

Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne.
§8

1. Strony ustalają, iż całkowita wartość wykonanych dostaw objętych niniejszą Umową nie
przekroczy
kwoty
…………..…………………………………zł
netto
(słownie:
………………………… zł _/100), ……………………………………zł brutto.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone zostanie jako
suma iloczynów ceny jednostkowej (zgodnie z ofertą) danego asortymentu dostaw oraz
ilości dostarczonych jednostek towaru.
3. Zamawiający zastrzega w trakcie trwania Umowy prawo do redukcji wartości Umowy
maksymalnie o 30% w stosunku do jej wartości pierwotnej określonej w ust.1.
4. Walutą rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą jest PLN. Nie dopuszcza się rozliczeń
w innych walutach.
§9
1. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokument dostawy towaru wystawiony przez
Wykonawcę (tj. WZ) podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego
do odbioru towaru.
2. Należności za poszczególne dostawy cząstkowe regulowane będą przelewem na konto
Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od daty prawidłowego wystawienia
faktury Zamawiającemu.
§ 10

1. Zamawiający dopuszcza możliwość elektronicznego przekazywania faktur. W takiej
sytuacji faktura będzie przesyłana na adres skrzynki:
zslp.bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl
2. W przypadku wystawienia faktury w formie papierowej, prawidłowo wystawiona faktura
powinna być doręczona do siedziby ZSLP w Białogardzie.
3. Bez względu na formę faktury, winna być ona skutecznie dostarczona do Zamawiającego
nie później niż na 7 dni przed upływem wyznaczonego terminu zapłaty.
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4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
5. 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
2021 r. poz. 685 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.
6. 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.).
7. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej
z Umowy.
8. Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę
obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 11
1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stronom przysługuje prawo
naliczenia kar umownych:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę Umowną:
w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy o której mowa
w § 8 ust.1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za
które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,5% wartości netto wyrobów niedostarczonych w terminie, za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc jako pierwszy dzień następny po dniu
wskazanym w formularzu ofertowym lub zamówieniu jeśli termin dostarczenia
towaru jest dłuższy w zamówieniu niż w ofercie,
c) w wysokości 0,5% wartości netto wartości wyrobów będących przedmiotem
reklamacji (obarczonych wadą), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu
wad dostarczonego towaru. Termin usunięcia wady określony zostanie
w protokole rozpatrzenia reklamacji.
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę Umowną:
a)

a) w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, w przypadku
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Zamawiający,
b) w wysokości 0,5% wartości netto towaru nieodebranego przez Zamawiającego
z przyczyny niezawinionej przez Wykonawcę za każdy dzień zwłoki w odbiorze,
licząc jako pierwszy dzień następny po dniu dostawy wskazanym
w zamówieniu.
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2.

Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu
Cywilnego.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych oraz
odszkodowania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonanych dostaw
w ramach niniejszej Umowy.

4.

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin wykonania
przedmiotu Umowy, nie rezygnując z kary Umownej i odszkodowania.
§ 12

1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub części w całym okresie jej
obowiązywania w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, za zapłatą Wykonawcy
wynagrodzenia należnego do dnia odstąpienia od umowy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę
odstąpienia. Uprawnienie to Zamawiający zrealizuje w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia. Do takich okoliczności należą:
a. trzykrotne wadliwe wykonanie dostawy cząstkowej (w szczególności: dostarczenie
towaru obarczonego wadą, nie dochowanie wyznaczonego terminu realizacji
zamówienia cząstkowego, dostarczenie towaru niezgodnego z zamówieniem).
b. niedostarczenie zamówionego asortymentu bez uzasadnionej, obiektywnej
przyczyny, niezawinionej przez Wykonawcę, w okresie powyżej 30 dni od dnia,
w którym upływa termin dostawy wyznaczony w zamówieniu cząstkowym,
c. wystąpienie innego przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy lub
umyślnego wyrządzenia szkody Zamawiającemu.
3. Rozliczenie za dostawy świadczone do czasu odstąpienia od umowy nastąpi na
podstawie cen wynikających z umowy.
§ 13
1.

Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy,
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1)

wystąpienie okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali
w chwili zawierania umowy (np. gwałtowna dekoniunktura, kryzys finansowy
w skali ponadpaństwowej, konieczność uwzględnienia wpływu ewentualnych
dostaw zamiennych na realizację przedmiotu umowy);

2)

zmiana kursu EURO o więcej niż 10% w stosunku do kursu z dnia otwarcia ofert
określonego wg średnich kursów NBP;

3)

zmiany uregulowań wewnętrznych w Lasach Państwowych
z przepisów ogólnych lub uregulowań wewnątrzbranżowych:
a) zmieniających lub ograniczających dystrybucję
wyrobów będących przedmiotem zamówienia, albo
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wynikające

wewnątrzinstytucjonalną

b) regulujących wymogi lub zasady nabywania lub zbywania wyrobów będących
przedmiotem zamówienia;
4)

wystąpienie siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania
umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez
okoliczności od nich niezależne (wojna, pożar, powódź, inne naturalne klęski,
restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, strajki, pandemia, epidemia, itp.);

5)

sytuacja, gdy umowa nie będzie mogła być wykonana według pierwotnej treści,
w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron;

6)

istotna zmiana planu finansowego Zamawiającego;

7)

istotne zmiany organizacyjne Zamawiającego polegające w szczególności
na likwidacji zakładu albo ograniczeniu zakresu działalności Zamawiającego,
w tym np. restrukturyzacja Zamawiającego.

3.

Wprowadzenie zmian w umowie w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.
1 wyżej, nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych lub innych odszkodowań i może
zostać dokonane przez Zamawiającego poprzez pisemne jednostronne oświadczenie
woli.

4.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen jednostkowych wyrobów będących
przedmiotem zamówienia w przypadku obniżenia cen przez Wykonawcę z Jego woli.

5.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy
oraz wprowadzenia do umowy asortymentu o podobnych cechach, właściwościach
i przeznaczeniu, za porozumieniem stron, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem nie
przekroczenia całkowitej wartości umowy określonej w §8 ust.1.

6.

Zamawiający przewiduje możliwość
w następujących przypadkach:

7.

wydłużenia

terminu

realizacji

umowy

1)

w przypadku braku możliwości realizacji postanowień umowy spowodowanych
niezależnymi od stron czynnikami,

2)

w przypadku gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostanie ona zrealizowana
w zakresie wartościowym, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy
aż do jej wykonania w zakresie wartościowym.

Wszelkie zmiany umowy muszą być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności
§ 14

1.

Wykonawca gwarantuje, że wszedł w posiadanie towaru stanowiącego przedmiot umowy
ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem.

2.

Zgodnie z artykułem 41 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114) Wykonawca
gwarantuje, że w zakresie swojej działalności jest wpisany do rejestru, o którym mowa
w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r. Dz.U.
z 2021 r. poz. 779).
§ 15
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OCHRONA INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w szczególności 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
- zwane dalej RODO) bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Umowy,
zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
2. Informacją w rozumieniu Umowy są wszelkie informacje, dokumenty lub dane
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę
w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby
realizacji Umowy wykonawczej.
3. Informacje stanowią własność Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie.
Zobowiązania Wykonawcy
4. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko
przez okres obowiązywania Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, a także
sposobów zabezpieczenia informacji, zarówno w trakcie trwania Umowy, jak i po jej
wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich niezbędnych środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, a w
szczególności powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu
zabezpieczenia informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy przed
bezprawnym dostępem, rozpowszechnianiem lub przekazaniem osobom trzecim.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie obowiązków w zakresie
bezpieczeństwa informacji, w szczególności dotyczącego zachowania w tajemnicy
informacji, także przez osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę
i podwykonawców.
9. Wykonawca może udostępniać informacje jedynie osobom, przy pomocy których
wykonuje Umowę i podwykonawcom, którym będą one niezbędne do wykonania
powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim muszą mieć do nich dostęp dla
celów wykonania Umowy.
10. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec
Zamawiającego, za szkody powstałe w związku z niewykonywaniem lub nienależytą
realizacją obowiązków dotyczących informacji.
11. Wykonawca nie może zwielokrotniać, rozpowszechniać, korzystać w celach
niezwiązanych z realizacją Umowy oraz ujawniać informacji osobom trzecim, bez
uzyskania w powyższym zakresie pisemnej zgody Zamawiającego, o ile takie
informacje nie zostały już podane do publicznej wiadomości lub nie są publicznie
dostępne.
12. Wykonawca zobowiązany jest:
1) zapewnić kontrolę nad tym, jakie informacje, kiedy, przez kogo oraz komu są
przekazywane, zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą teletransmisji
danych,
2) zapewnić, aby osoby, o których mowa w pkt 1), zachowywały w tajemnicy
informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń.
13. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych
od Zamawiającego wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąże
Wykonawcę również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, bez względu na
przyczynę (w tym też na podstawie wypowiedzenia lub odstąpienia).
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14. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej Umowy pełną ochronę
danych osobowych, zgodnie z postanowieniami 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 (RODO), a
także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000).
15. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą
i wykwalifikowanym personelem, gwarantującym prawidłowe przetwarzanie danych
osobowych w ramach przedmiotowego zamówienia, w tym należytymi
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z przepisami wynikającymi z aktów prawnych przywołanych w ust. 14.
16. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w celach
innych niż określone w Umowie, oraz przetwarzania ich wyłącznie w miejscu
wskazanym w Umowie.
Zobowiązania Zamawiającego
17. Wykonawca powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.
18. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez
Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
19. Zamawiający będzie przetwarzał dane zwykłe pracowników Wykonawcy realizujących
Umowę.
20. Zamawiający zobowiązuje się:
a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą;
b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych;
c) zabezpieczać powierzone dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
21. Zamawiający zapewnia, iż osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji niniejszej Umowy są zobowiązane do zachowania tajemnicy lub
podlegają jej zachowaniu na podstawie ustawowego obowiązku.
22. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie
papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów
monitoringu wizyjnego.
23. Zamawiający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego
przetwarzania Usługobiorcom (jednostkom i instytucjom Lasów Państwowych) jedynie
w celu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 16
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.

Spory, które mogą zaistnieć na tle niniejszej Umowy poddane zostaną pod
rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§ 17
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Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załączniki do Umowy:
załącznik nr 1 - cennik poszczególnych asortymentów,
załącznik nr 2 - zasady związane z rozpatrywaniem reklamacji.
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Załącznik nr 1 do Umowy
cennik poszczególnych asortymentów

LP

Asortyment

Ilość

1

Torba z dwoiny bydlęcej
28,5cm x 33cm x 14cm

100

2

Torba z dwoiny bydlęcej
30cm x 38cm x 13cm

170

3

4

5

6

7

8

9

Torba ze skóry bydlęcej
juchtowej 27cm x 35cm x
18cm
Torba ze skóry bydlęcej
juchtowej 38cm x 29cm x
10cm
Teczka ze skóry bydlęcej 3 komorowa
wysokość: 29cm
szerokość: 40cm
Teczka z wysokiej jakości
skóry naturalnej
wysokość: 30cm
szerokość: 40cm
Torba na laptopa 15’ lub 17’
ze skóry crazy horse
Torba na ramię ze skóry
naturalnej, 3 – komorowa
wysokość: 27cm
szerokość: 32cm
Teczka z najwyższej jakości
skóry naturalnej
wysokość: 30cm
szerokość: 42cm

40

50

20

10

20

20

10

10

Torba damska myśliwska

10

11

Torba damska raportówka

10

RAZEM:

Index,
Cena
Cena
Kwota
symbol lub
Wartość Wartość
jednostkow jednostkow podatku
nazwa wg
netto
brutto
a netto
a brutto
VAT
producenta

x

x

x

……………………………..
Zamawiający

x

x

…………………………….
Wykonawca
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Załącznik nr 2 do Umowy
zasady związane z rozpatrywaniem reklamacji

ZASADY
ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI GWARANCYJNYCH
dotyczących artykułów sprzedawanych dla Zespołu Składnic Lasów Państwowych
w Białogardzie
1.

Na dostarczane produkty Wykonawca dostawy udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc
od daty produkcji , ale nie krótszej niż 18 miesięcy licząc od daty dostawy towaru
stanowiącego przedmiot reklamacji (datą graniczną jest data podpisania dokumentu
wydania – przyjęcia przez uprawnioną osobę Zamawiającego lub osobę wskazaną
przez Zamawiającego). Reklamacja może mieć miejsce w przypadkach:
⎯
jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność
ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub
z przeznaczenia rzeczy,
⎯
jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego,
albo jeżeli rzecz została Zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym,
⎯
jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo
⎯
jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej.
Z gwarancji nie są wyłączone:
•

wszystkie elementy metalowe w zakresie odporności na korozję, a ponadto
okucia, zamki i zapięcia, klamry, zamki błyskawiczne, sprzączki, urządzenia
karabinkowe oraz inne służące do regulacji, noszenia lub zamykania torby w
zakresie funkcjonalności i sprawności pod warunkiem bieżącej konserwacji
wskazanej w instrukcji konserwacji;

•

wady skóry, w szczególności plamy jasne lub ciemne, matowość,
jarzmowatość (fałdowanie), łamliwość lica, ściągnięcie; rozwarstwienia , blizny
i inne powstałe za życia, w czasie skórowania lub konserwacji skóry;

•

ograniczenia funkcjonalności wyrobów, których użytkowanie będzie miało
miejsce w warunkach pracy pracowników terenowych Lasów Państwowych
(otwarta powierzchnia, zmienne warunki atmosferyczne w okresie całego roku)
w następstwie występowanie tych warunków, pod warunkiem bieżącej
konserwacji wskazanej w instrukcji konserwacji;

2.

Zgłoszenie reklamacji przekazywane jest Wykonawcy za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub poczty elektronicznej na druku „Zgłoszenia reklamacyjnego”,
podpisanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

3.

Wykonawca w terminie określonym w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku braku
jego określenia – do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się
do roszczenia Zamawiającego oraz powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia
reklamacji.
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3.1.

3.2.

3.3.

4.

W przypadku uznania przez Wykonawcę reklamacji, reklamowaną partię
pozostawia się do dyspozycji Wykonawcy z obowiązkiem jej odebrania w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty jej rozpatrzenia.
W przypadku nie uznania przez Wykonawcę reklamacji, reklamowana partia lub
poszczególne wyroby mogą zostać poddane oględzinom i badaniom
rzeczoznawcy. Opinia rzeczoznawcy będzie wiążąca dla stron. Koszty pracy
rzeczoznawcy (w szczególności oględzin i sporządzenia opinii) ponosi strona,
która nie miała racji. W przypadku nie uznania opinii rzeczoznawcy – spór może
zostać poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
W przypadku nie przystąpienia do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę
w terminie, Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca uznaje zasadność reklamacji.

Jeżeli Wykonawca dostarczył w miejsce przedmiotu wadliwego – przedmiot nowy –
wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia,
potwierdzonego protokołem przyjęcia-przekazania. Wymiany przedmiotu Umowy
Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty nawet, gdyby ceny uległy zmianie.

5. Wyłączenie gwarancji ma miejsce w przypadku:
⎯ przechowywania produktu w sposób niezgodny z instrukcjami Wykonawcy
dostarczonymi wraz z przedmiotem zamówienia,
⎯ postępowanie z wyrobem niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją
użytkowania artykułu dostarczoną przez Wykonawcę,
⎯ dokonywania zmian, modyfikacji produktu jego cech i właściwości we własnym
zakresie,
⎯ magazynowanie, przechowywanie lub użytkowanie wyrobów w warunkach
agresywnych chemicznie lub w kontakcie z agresywnymi substancjami.
6. Gwarancja stosownie do wyboru Zamawiającego obejmuje: usuwanie usterek
wynikających z wad produkcyjnych na koszt Wykonawcy lub wymianę reklamowanego
przedmiotu na wolny od wad lub zwrot wartości reklamowanego przedmiotu.
7. Po rozpatrzeniu reklamacji Wykonawca dostawy:
⎯ uznaje zasadność roszczenia i bezzwłocznie realizuje żądanie Zamawiającego
lub
⎯ nie uznaje zasadności roszczenia i oddala reklamację wraz z podaniem
pisemnego uzasadnienia.
8. W przypadku uznania reklamacji (patrz: pkt 3.1 niniejszych warunków) – Wykonawca
dostawy dostarczy na własny koszt wymienione lub naprawione produkty na adres
wskazany przez Zamawiającego oraz zwróci Zamawiającemu koszty związane
z reklamacją, jeśli takie koszty wystąpią.
9. W przypadku nieuznania reklamacji – w przypadku wcześniejszego odebrania
reklamowanej partii wyrobu - Wykonawca dostawy dostarczy na własny koszt przedmioty
poddawane reklamacji. W takiej sytuacji ma zastosowanie pkt 3.2 niniejszych warunków.
…………………………….
Zamawiający

……………………………
Wykonawca
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<DANE WYKONAWCY>

Zgłoszenie reklamacyjne nr .....................
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie zgłasza reklamację poniżej
wyszczególnionych produktów:
DATA WYDANIA/PRZEKAZANIA
PRODUKTU
NR I DATA DOKUMENTU WYDANIA
PRODUKTU (dokumentu Wz) lub
FAKTURY VAT
NAZWA REKLAMOWANEGO
TOWARU I ILOŚĆ
PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU – OPIS WADY
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

WYZNACZONY TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI:
………… dni od daty zgłoszenia reklamacji

_________________________________________________
data, podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego
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