Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR
UMOWA NR ................/2014
Zawarta w dniu ……………..2014 r. w Miękini pomiędzy:
Nadleśnictwem Miękinia z siedzibą w Miękini, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia
reprezentowanym przez:
mgr inż. Waldemara Zarembę – Nadleśniczego
mgr Małgorzatę Grudzińską – Główną Księgową
zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”
a:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerami……………………
NIP ……………………./Regon……………………….
zwanym dalej w treści niniejszej Umowy „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………
Zamówienia udzielono w trybie zaproszenia do składania ofert. Postępowanie prowadzone jest
zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia z dnia 18.08.2014 r. w
sprawie wprowadzenia – Regulaminu udzielania zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nazwa zadania: „Dostawa materiałów do prac melioracyjnych w leśnictwach:
I. Chwalimierz;
II. Kąty Wrocławskie.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Nadleśnictwo Miękinia zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów do prac
melioracyjnych w leśnictwach Chwalimierz i Kąty Wrocławskie.
Przewidywana ilość materiału ogółem:
Zadanie nr I:
- rura przepustowa betonowa Ø 300 mm w odc. 1,0 m – 6,0 m;
- rura przepustowa betonowa Ø 400 mm w odc. 1,0 m – 71,0 m;
- rura przepustowa betonowa Ø 500 mm w odc. 1.0 m– 5,0 m;
- tłuczeń granitowy frakcji 31,5/63 – 60,0 t;
- mieszanka granitowa frakcji 0/31,5 – 410 t.
Zadanie nr II:
- rura przepustowa betonowa Ø 400 mm w odc. 1,0 m – 15,0 m;
- przepust Ø 400 mm z piętrzeniem – 2 x 6,0 m;
- zastawki do przepustów Ø 400 mm – 2 szt.,
- mieszanka granitowa frakcji 0/31,5 – 160,0 t.
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Ilość dostarczonych materiałów będzie potwierdzana pisemnie przez upoważnionego
pracownika leśnictwa na dokumencie przewozowym (np. WZ-tce). Dostawca przedstawi do
ostatecznego rozliczenia przywiezionego materiału zestawienie podpisanych dokumentów np.
WZ-tek.
Miejsce dowozu materiałów będzie wskazane Dostawcy przez leśniczego danego leśnictwa.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Integralnymi częściami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy,
2) SIWZ wraz z załącznikami,
2. Ryzyko Dostawcy.
2.1. Za wykonanie dostawy zgodnie z umową i w umownym terminie odpowiada Dostawca.
2.2. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Dostawca
jest odpowiedzialny za dostawę, Dostawca naprawi niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały
straty i szkody na swój koszt w taki sposób, aby materiały odpowiadały pod każdym względem
wymaganiom dokumentacji i umowy.

§3
TERMINY UMOWNE
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :
Termin rozpoczęcia prac od dnia:

do 7 dni od podpisania umowy

Termin zakończenia prac do dnia:

10.10.2014 r.

§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOŚCI
1. Za wykonanie dostaw stanowiących przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy
wynagrodzenie wynikające z ceny, podanej w ofercie Dostawcy oraz faktycznie dowiezionego
materiału. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
……....................................... zł brutto
słownie:
……………………............................................................................................................………..zł,
w tym podatek VAT (……… %): ........................................ zł,
słownie:
…………......................................................................................................................................... zł,
cena netto: …………………..… zł
słownie:
……………………………………………………………………………………………………..zł.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia
wykonania dostawy oraz złożenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z zestawieniem podpisanych
przez pracownika leśnictwa np. WZ-tek na dostarczone materiały.
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4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie może ulec zmianie tylko w przypadkach określonych w umowie.
6. Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obciążają Dostawcę. Jeżeli w okresie
obowiązywania umowy wzrośnie ustawowa stawka podatku VAT, Dostawca tak ustala kwotę
wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto obowiązująca w dniu obowiązywania nowej
ustawowej stawki podatku VAT, nie uległa zmianie.

§5
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- zapewnienie odbioru dostarczanych materiałów do poszczególnych leśnictw,
- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Dostawcy należy:
- pełna realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
- wykonanie dostaw zgodnie z przeznaczeniem,
- dostarczenie dokumentów zgodności dopuszczających dostarczane materiały do stosowania
w Polsce w myśl prawa budowlanego,
- umożliwienie Zamawiającemu dokonywania kontroli zamówionych dostaw,
- rozładunek materiałów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w zakresie asortymentów objętych
przedmiotem Umowy. Zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości jednego
asortymentu kosztem odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia innego asortymentu objętego
umową. Powyższe zmiany nie mogą przekroczyć 5% ilości poszczególnych asortymentów oraz nie
mogą doprowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Dostawcy.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) 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 terminie tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
b) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,
c) W stosunku do Dostawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne, bądź
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,
d) Dostawca wykonuje dostawy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową,
e) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na
piśmie,
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f) Dostawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz
musi zawierać uzasadnienie odstąpienia.

§8
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Dostawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia
liczonej od dnia odbioru dostawy i gwarantuje, że materiały nie mają usterek konstrukcyjnych,
materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych.
2. O awarii lub istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Dostawcę na piśmie lub
poprzez nadanie faksu.
3. Dostawca powinien usunąć wadę w terminie 5 dni od zawiadomienia go przez Zamawiającego.

§9
INNE POSTANOWIENIA UMOWY
1. Wszystkie dostarczone materiały występujące w przedmiocie umowy muszą posiadać:
a) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
b) Aprobaty techniczne,
c) Certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności,
d) Atesty,
jeżeli przepisy wymagają posiadanie takich dokumentów.

§ 10
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem,
wystąpienia następujących okoliczności:
3.1. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia z realizacji przez Zamawiającego robót składających
się na przedmiot umowy wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu.
3.2. W przypadku konieczności wbudowania innych materiałów, aniżeli przewidziane na etapie
składania ofert lub gdy zmiana w obrębie typu materiału jest korzystna dla Zamawiającego, dopuszcza
się zastosowanie materiałów budowlanych o parametrach nie gorszych, bądź lepszych, z
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Dostawcy nie ulegnie zwiększeniu.
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§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

ZAMAWIAJĄCY :

DOSTAWCA :
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