Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego
na dostawę sprzętu do realizacji filmowej
Zn. Spr.: EZ.270.2.55.2021
Wzór Umowy
zawarta ………………. 2021 r. w Nowym Bedoniu pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Ośrodkiem Rozwojowo -Wdrożeniowym Lasów
Państwowych w Bedoniu, Nowy Bedoń ul. Sienkiewicza 19, 95-020 Andrespol, zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Piotra Ciepluchę – dyrektora,
a
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
………………………………………………………………….
§1
W związku z przeprowadzonym postępowaniem naboru ofert (Zn. Spr.: EZ.270.2.55.2021)
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Dostawę sprzętu do realizacji
filmowej” zgodnie z parametrami w ilościach i cenach wskazanych w poniższej tabeli:
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1.

Obiektyw
Venus
Optics
LAOWA Probe 24 mm f/14
Macro 2:1 z mocowaniem do
Canon EF.

1

2.

Obiektyw
stałoogniskowy
Sony SEL FE 24mm f/1.4 GM.

1

3.

Prompter
Premium
z
gwintem na 3/8” o stabilnej
(najlepiej
aluminiowej)
konstrukcji wraz z śrubą 1/4″,
szyny do podpięcia sprzętu
nagrywającego o różnej
wielkości – od telefonu,
lustrzanki po kamerę, pilot
zdalnego
sterowania
(Bluetooth). Zestaw będzie
używany wraz z telefonem
komórkowym lub tabletem o
wymiarach do 30 x 18 cm.

1

Cena
netto
za szt.

Wartość
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
brutto

Razem:

§2
Wykonawca dostarczy sprzęt, wymieniony i szczegółowo opisany w §1
wraz z oprogramowaniem wg poniższych warunków:
1) Sprzęt jest fabrycznie nowy.
2) Dostawa do siedziby Zamawiającego w ciągu 7 dni liczonych od podpisania niniejszej
umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3) Sprzęt posiadający wszelkie niezbędne do prawidłowego działania akcesoria, m.in.
okablowanie, sterowniki.
4) Sprzęt posiadający oznaczenie zgodności z obowiązującymi normami.

5) Wykonawca uzgodni termin dostawy sprzętu z osobą wskazaną w §5 na 3 dni przed
planowaną dostawą.
6) Poprzez dostawę należy rozumieć dostawę do siedziby Zamawiającego, połączenie
odpowiednich elementów sprzętu, uruchomienie sprzętu tak, aby podjął współpracę z
elementami infrastruktury Zamawiającego – kamerami typu Canon o mocowaniu EF –
poz. 1 z tabeli w §1, z aparatem bezlusterkowym Sony A7S2 – poz. 2 z tabeli w §1,
poz. 3 z §1 ze wszystkimi typami kamer oraz smartfonami.
7) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta na dostarczony sprzęt,
licząc od dnia dostawy.
8) W okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia usterki sprzętu, Wykonawca
zobowiązany jest do reakcji na zgłoszenie usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin, 5
dni roboczych w tygodniu oraz naprawy w ciągu 14 dni roboczych od momentu
zgłoszenia, w szczególnych przypadkach, po pisemnej akceptacji Zamawiającego,
okres naprawy może zostać wydłużony do 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu w powyższych terminach Wykonawca
na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż będący
przedmiotem umowy. Odbiór i dostawa sprzętu do naprawy odbędzie się na koszt
Wykonawcy.
a) Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres wykonania naprawy sprzętu.
b) Naprawy będą się odbywać w autoryzowanym przez producenta sprzętu
serwisie.
9) Wykonanie dostawy powinno zapewniać Zamawiającemu otrzymanie produktu
wolnego od wad fizycznych i prawnych – w tym zw. z ochroną praw własności
przemysłowej.
10) Wykonawca
będzie
odpowiedzialny
względem
Zamawiającego
za
to,
że Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie upoważniony do korzystania
w ramach zwykłego użytku z całego oprogramowania dostarczonego wraz ze
sprzętem.
§3
1. Protokolarnego odbioru dostawy Zamawiający dokona w dniu dostawy, po stwierdzeniu
kompletności i poprawnego działania sprzętu.
2. Jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdzi, że sprzęt posiada wady, nie spełnia
wymagań określonych w §1 - lub jeżeli sprzęt nie podejmie współpracy z urządzeniami
Zamawiającego Wykonawca usunie wady niezwłocznie lub wymieni sprzęt na nowy w
ciągu 4 dni kalendarzowych.
§4
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zamówienia
nieprzekraczające
ceny
ujawnionej
w
ofercie
przetargowej,
tj.
ogółem
netto:…………………..
………….
zł.,
(słownie
zł………………………………………………….
…………………………………………………………………………),
ogółem
brutto:
……………………..zł., (słownie zł ……………………………………………..).
2. Płatność dokonana będzie przelewem bankowym na konto Wykonawcy, wskazane na

fakturze, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury, po
wcześniejszym protokolarnym odbiorze sprzętu przez Zamawiającego, stwierdzającego
poprawność działania sprzętu i osprzętu z przedmiotu umowy.
3. Terminem dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Osobami do kontaktu w sprawie realizacji umowy po stronie:
1) Zamawiającego
jest:
Michał
Ogrodowczyk
michal.ogrodowczyk@bedon.lasy.gov.pl,

tel.

42 677

25

11,

2) Wykonawcy
jest:
………………………………,
…………………………………………..,
adres
mail:…………………………………………..

nr.

telefonu:
e-

§6
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 21 dni w przypadku rażącego naruszenia
przez Wykonawcę postanowień umowy. Przez rażące naruszenie postanowień umowy
rozumie się w szczególności:
1) Sytuację, gdy opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 7 dni kalendarzowych.
2) Sprzęt nie podejmie współpracy z urządzeniami Zamawiającego i Wykonawca nie
wymieni sprzętu na sprawny w terminie określonym w § 3 ust. 2.
3) Wykonawca nie dokona naprawy gwarancyjnej w terminach określonych w § 2 ust. 8,
a opóźnienie wyniesie powyżej 7 dni kalendarzowych.
4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie następuje na skutek oświadczenia strony złożonego w formie pisemnej, ze
skutkiem od dnia jego otrzymania.
§7
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:
1 W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości
zamówienia liczonego według ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy oraz §4 ust. 1
niniejszej umowy:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy;
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu stwierdzonych podczas protokolarnego odbioru
wad sprzętu, na podstawie § 3 ust. 2.
2

W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości
umowy, o której mowa w §4 ust. 1

3

Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

4

Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przez Kodeks
Cywilny.

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Kodeks Cywilny.
§9
Wszelkie sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

