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 AG- 183-1/2015                                                                            Bodzentyn, 18.05.15 

 
 

Świętokrzyski Park Narodowy 
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 

tel./fax (041) 311 51 06 
 
 

ogłoszenie o zapytaniu ofertowym 
„Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla 

pracowników SłuŜby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego    w 2015 roku” 
oraz odzieŜy bhp dla pracowników ŚPN  

 
Informacja o zapytaniu ofertowym  została zamieszczona na stronach  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip  

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest dostępny na stronie internetowej 
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip  

oraz w siedzibie zamawiającego. 
 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia –  jedna dostawa 
     - do  15 września   2015 r.           – pełna  wartość zamówienia  
 

W zapytaniu mogą brać udział  wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki  zawarte  w art. 22 ust.1 ustawy  
Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający  nie przewiduje  moŜliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia od Wykonawców wadium. 
Termin składania ofert  26 maja  2015 roku w Dyrekcji  ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 
pokój nr  11  do godz. 15.00.  Oferty naleŜy składać  w zamkniętych kopertach.  
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki o których mowa  w art.22 ust. 1   prawo  zamówień publicznych   z dnia  29 

stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )dotyczące: 

- posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności; 

- posiadania wiedzy i doświadczenia  

- dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia; 

- sytuacji ekonomicznej  i finansowej 

2. Spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

   Kryteria oceny ofert :  Cena 100 % 
 

3. Zamawiaj zastrzega sobie prawo  rozszerzenia  zamówienia  do 10 % wartości przedmiotu 

zamówienia 

 

 

 

 

 



 2

 

                                        Świętokrzyski Park Narodowy 

26-010 Bodzentyn, ul.Suchedniowska 4. 

Tel. FAX (41)-311-51-06 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 
Do zapytania ofertowego  na: 

dostawę umundurowania leśnika  i przedmiotów uzupełniających  do umundurowania oraz 

odzieŜy bhp dla pracowników ŚPN 

w 2015 roku  

 

 

          Termin składania ofert:   26 maja 2015 roku, godz. 15.00 

               

 

          Kryteria oceny ofert: 

          Cena  -  100 % 

          Termin wykonania zamówienia: 

              15 września 2015.                            

 

Ofertę moŜna: 

- przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010           
Bodzentyn, ul.     Suchedniowska 4. 

             -  przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl 
               - przesłać faxem na nr 41 311 51 06. 
               - dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 
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                          Specyfikacja istotnych warunków zamówienia . 

 

1. Zamawiający  

                              Świętokrzyski Park Narodowy 

                              26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska  4 

2. Komórka organizacyjna prowadząca  sprawę: 

                        Świętokrzyski Park Narodowy  - Sekcja  Administracji 

                         26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4  pokój nr 17 

   

   

3.Tryb postępowania. 

  Zamawiający zaznacza, Ŝe do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyŜ wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 

euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do 

zawarcia umowy. 

 

 

4.Określenie rodzaju i  przedmiotu zamówienia. 

 

Rodzaj zamówienia: dostawa 

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieŜy  i obuwia mundurowego  fabrycznie nowego dla  

pracowników SłuŜby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia  2005 

roku w sprawie umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak słuŜbowych dla 

poszczególnych stanowisk  /Dz. U. Nr 89, poz. 754 /oraz  odzieŜy i obuwia bhp dla pracowników ŚPN 

 
Lp
. 
 

 
Wykaz odzieŜy i obuwia objętego  zamówieniem 

 
ilość 

1 Marynarka męska w kolorze oliwkowozielonym  z gabardyny 
 

12 

2 Spodnie w kolorze oliwkowozielonym  z gabardyny 56 
 Kurtka zimowa męska w kolorze ciemnozielonym 3 

3 Koszula biała  100 % bawełna 
 

30 

7. Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym  długi rękaw 100 % bawełna 44 
8. Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym krótki rękaw 100 % bawełna 23 
9 Koszula damska w kolorze oliwkowozielonym długi rękaw 100 % bawełna 1 

10. Czapka w kolorze zielonym z wizerunkiem orła w koronie  z metalu 12 

11. Oznaki słuŜbowe wykonane z aksamitu w kolorze ciemnozielonym wyhaftowane  
kolorem srebrnym z wypustkami  w kolorze   ciemnobrązowym 13 

12. Krawat zielony 17 

13. Czapka zimowa  z wizerunkiem orła w koronie ,wykonany z metalu w kolorze 
srebrnym 

9 

14. Półbuty brązowe mundurowe wierzch  wykonany ze skóry bydlęcej 19 
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15 Skarpety w kolorze zielonym letnie zawartość bawełny min.65 % 102 
16. Skarpety  w kolorze zielonym  zimowe 102 
17 Rękawice skórkowe   w kolorze brązowym 15 
18. Szalik  w kolorze zielonym 30 
19. Rajstopy damskie letnie 9 
20. Rajstopy ocieplane damskie 9 
21 Półbuty na grubej zelówce  skórzane  z membraną sympatex lub równowaŜną 35 
22 Buty zimowe  Sympatex skórzane w kolorze brązowym  36 
23 Kurtka zielona nieprzemakalna  z  podpinką z polaru 

 
3 
 

Wykaz odzieŜy i obuwia bhp  

1. Kurtka polar  kolor zielony  z warstwy termicznej  o gr. co najmniej 
300gm/cm2, trzy kieszenie zapinane na zamek, wzmacniające obszycia  
tkaniny na ramionach bokach i łokciach, obwód dołu kurtki  regulowany  
gumką w tunelu. Na lewym rękawie kurtki wyhaftowane na  trwale logo 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego umieszczone    8 cm  poniŜej 
wszycia rękawa oraz wyhaftowany napis  Świętokrzyski Park Narodowy  
umieszczony  z lewej strony przodu mierząc  18 cm  od złączenia szwu 
barkowego z odszyciem podkroju szyi.   

2. męska 
 
damska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

44 
 

18 

2 

Bluza polar kolor zielony  100% poliester  o gramaturze  co najmniej 
160gm/m2. Zapięcie polo  na cienki zamek błyskawiczny. Na lewym rękawie 
bluzy wyhaftowane na  trwale logo Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
umieszczone    8 cm  poniŜej wszycia rękawa oraz wyhaftowany napis  
Świętokrzyski Park Narodowy  umieszczony  z lewej strony przodu mierząc  18 
cm  od złączenia szwu barkowego z odszyciem podkroju szyi  męska 

 
 
 
 
 

44 

 Damska  18 
3 Ubranie robocze letnie 4 

4 
Ubranie robocze letnie dla pilarza  powinno odpowiadać wzorcom określonym  w 
polskich normach i posiadać oznakowanie  CE  

2 

5 
Ubranie zimowe dla pilarza  powinno odpowiadać wzorcom określonym  w polskich 
normach i posiadać oznakowanie  CE 

2 

6 Buty antyprzepięciowe typu Woolsman 1 
7  Koszula flanelowa 6 
8 Kalesony  5 
9 Buty gumowe 4 
10 Obuwie ocieplone męskie skórzane 1 
11 Czapka letnia  2 
12 Obuwie robocze skórzane damskie 3 
13 Czapka ocieplana 4 
14 Buty gumowo-filcowe 1 
15 Obuwie robocze skórzane męskie 1 
16 Fartuch damski 1 
4.2 oferta powinna zawierać 

- cenę jednostkową  netto i brutto proponowanego sortu mundurowego i odzieŜy bhp 
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- całkowity koszt netto i brutto 

- minimalny okres gwarancji poszczególnego sortu  mundurowego i odzieŜy bhp wynosi 12 miesięcy  

5.  Bezwzględnie wymagany termin  wykonania umowy. 

6.  Zamawiaj zastrzega sobie prawo  rozszerzenia  zamówienia  do 10 % wartości przedmiotu zamówienia 

 

           Bezwzględnie wymagany termin  wykonania umowy:   

              - do  15 września   2015 r.           - pełna wartość zamówienia  

7.Osoby upowaŜnione do kontaktu z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia 

 St. referent ds. administracji i transportu 

Urszula Kuroś 

Sekcja  Administracji   tel. ( 0  41 )   311 51 06 

 

Wykaz załączników: 

1. Wzór oferty 

2. Wzór umowy 

 

 

 

 

                                                                                        ZATWIERDZAM 

Dyrektor ŚPN  
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                                                                                               Zał. nr 1 

 

Oferta na dostawę odzieŜy  i obuwia mundurowego  fabrycznie nowego dla  

pracowników SłuŜby Parku Narodowego wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska  z dnia 28 kwietnia  2005 roku w sprawie umundurowania 

pracowników SłuŜby Parków Narodowych oraz oznak słuŜbowych dla 

poszczególnych stanowisk  /Dz. U. z 2005 r.  Nr 89, poz. 754 / oraz odzieŜy i 

obuwia bhp. 

 

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………. 

 

Adres:…………………………………………………………………………………. 

 

NIP………………………………..   REGON………………………………………. 

 

Data sporządzenia oferty…………………………………………………………… 

 

Imi ę i Nazwisko osoby 

uprawnionej do występowania 

w imieniu oferenta………………………………………………………………….. 

 

Ja, niŜej podpisany oświadczam, Ŝe w imieniu wyŜej wymienionej firmy 

przystępuję  do  zapytania ofertowego na dostawę odzieŜy  i obuwia 

mundurowego   fabrycznie nowego dla  pracowników SłuŜby Parku 

Narodowego wg Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia  2005 

roku w sprawie umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych 

oraz oznak słuŜbowych dla poszczególnych stanowisk  /Dz. U. z 2005 roku Nr 89, 

poz. 754 / oraz odzieŜy i obuwia bhp i oferuję następujące ceny na poszczególne 

sorty. 
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L.p. Asortyment 

Liczb
asztu

k 
lub 
par 

Cena 
netto za 
szt. lub 

parę 

Razem 
netto 

Cena 
brutto 

szt. lub 
pary 

Razem 
brutto 

Okre
s 

gwar
ancji 

1 Marynarka męska w kolorze 
oliwkowozielonym  z 
gabardyny 
 

12 

     

2 Spodnie w kolorze 
oliwkowozielonym  z 
gabardyny 

56 
     

3 Kurtka zimowa męska w 
kolorze ciemnozielonym 

3      

4 Koszula biała  100 % 
bawełna 
 

30 
     

5 Koszula męska w kolorze 
oliwkowozielonym  długi 
rękaw 100 % bawełna 

44 
     

6 Koszula męska w kolorze 
oliwkowozielonym krótki 
rękaw 100 % bawełna 

23 
     

7 Koszula damska w kolorze 
oliwkowozielonym długi 
rękaw 100 % bawełna 

1 
     

8 Czapka w kolorze zielonym z 
wizerunkiem orła w koronie  
z metalu 

12 
     

9 Oznaki słuŜbowe wykonane z 
aksamitu w kolorze 
ciemnozielonym 
wyhaftowane  kolorem 
srebrnym z wypustkami  w 
kolorze   ciemnobrązowym 

13 

     

10 Krawat zielony 17      
11 Czapka zimowa  z 

wizerunkiem orła w koronie 
,wykonany z metalu w 
kolorze srebrnym 

9 
     

12 Półbuty brązowe mundurowe 
wierzch  wykonany ze skóry 
bydlęcej 
 

19 

     

13 Skarpety w kolorze zielonym 
letnie zawartość bawełny 
min.65 % 

102 
     

14 Skarpety  w kolorze zielonym  
zimowe 102      

15 Rękawice skórkowe   w 
kolorze brązowym 15      

16 Szalik  w kolorze zielonym 30      
17 Rajstopy damskie letnie 9      
18 Rajstopy ocieplane damskie 9      
19 Półbuty na grubej zelówce  

skórzane  z membraną 
sympatex lub równowaŜną 

35 
     

20 Buty zimowe  Sympatex 36      
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skórzane w kolorze 
brązowym  

21 Kurtka zielona 
nieprzemakalna  z  podpinką 
z polaru 
 

3 
 

     

 Razem       
 OdzieŜ i obuwie bhp       
1 Kurtka polar  kolor zielony  

z warstwy termicznej  o gr. 
co najmniej 300gm/cm2, 
trzy kieszenie zapinane na 
zamek, wzmacniające 
obszycia  tkaniny na 
ramionach bokach i 
łokciach, obwód dołu 
kurtki  regulowany  gumką 
w tunelu. Na lewym 
rękawie kurtki 
wyhaftowane na  trwale 
logo Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego 
umieszczone    8 cm  
poniŜej wszycia rękawa 
oraz wyhaftowany napis  
Świętokrzyski Park 
Narodowy  umieszczony  z 
lewej strony przodu 
mierząc  18 cm  od 
złączenia szwu barkowego 
z odszyciem podkroju szyi.   

męska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 

     

2 damska 18      
3 Bluza polar kolor zielony  

100% poliester  o gramaturze  
co najmniej 160gm/m2. 
Zapięcie polo  na cienki 
zamek błyskawiczny. Na 
lewym rękawie bluzy 
wyhaftowane na  trwale logo 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego umieszczone    8 
cm  poniŜej wszycia rękawa 
oraz wyhaftowany napis  
Świętokrzyski Park 
Narodowy  umieszczony  z 
lewej strony przodu mierząc  
18 cm  od złączenia szwu 
barkowego z odszyciem 
podkroju szyi  męska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44 

     

4 damska   18      
5 Ubranie robocze letnie 4      
6 Ubranie robocze letnie dla 

pilarza  powinno odpowiadać 
wzorcom określonym  w 
polskich normach i posiadać 

2      
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oznakowanie  CE  
7 Ubranie zimowe dla pilarza  

powinno odpowiadać 
wzorcom określonym  w 
polskich normach i posiadać 
oznakowanie  CE 

2      

8 Buty antyprzepięciowe typu 
Woolsman 

1      

9  Koszula flanelowa 6      
10 Kalesony  5      
11 Buty gumowe 4      
12 Obuwie ocieplone męskie 

skórzane 
1      

13 Czapka letnia  2      
14 Obuwie robocze skórzane 

damskie 
3      

15 Czapka ocieplana 4      
16 Buty gumowo-filcowe 1      
17 Obuwie robocze skórzane 

męskie 
1      

18 Fartuch damski 1      
 

Netto………………………, /słownie:……………………………………………….. 

Brutto……………………., /słownie:……………………………………………….. 

Oświadczam, Ŝe: 

-  są mi znane  i przyjmuję warunki podane  w specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia 

- dostawa będzie realizowana  w  terminie i miejscu  wskazanym przez 

Zamawiającego. 

- zawarty w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na warunkach  w niej określonych, 

 

 

Uprawniony do kontaktu z zamawiającym  jest…………………………………. 

…………………………………. tel………………………………… 

  

 

………………….dnia………………      …………………………………..                           
                                                                                                         /Podpis osoby upowaŜnionej  

do reprezentowania Wykonawcy/ 
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                                               Zał. Nr 2 

AG-163-……./15                                                                                                                             

 

                                              UMOWA  nr .... /2015 
 
Zawarta w dniu………… 2015 roku w Bodzentynie  pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym  w imieniu 

którego działa   Dyrektor  Piotr Szafraniec zwany w dalszej treści umowy Zamawiającym ,  

a Panem ………………………………………………..  prowadzącymi działalność pod firmą 

……………...............................................................  NIP………………………………… z siedzibą 

………………………………………………. ,  zwanym w dalszej części umowy Dostawcą  o następującej treści:  

 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego  
w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz wybranej oferty będącej 
integralną częścią umowy, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 
Dostawca dostarczać będzie Zamawiającemu  odzieŜ mundurową fabrycznie nową według rozmiarów podanych przez 
Zamawiającego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2005 roku  w sprawie 
umundurowania pracowników SłuŜby Parków Narodowych  oraz oznak słuŜbowych /D.U. z 2005 roku Nr 89 poz. 754 /   
dla pracowników SłuŜby Parku ŚPN  oraz odzieŜ i obuwie bhp w następującym asortymencie i niŜej wymienionych 
ilościach: 
  

L.p. Asortyment 
Liczba
sztuk 

lub par 

Cena 
netto za 
szt. lub 

parę 

Razem 
netto 

Cena 
brutto 

szt. lub 
pary 

Razem 
brutto 

Okre
s 

gwar
ancji 

1 Marynarka męska w kolorze 
oliwkowozielonym  z 
gabardyny 
 

12 

     

2 Spodnie w kolorze 
oliwkowozielonym  z 
gabardyny 

56 
     

3 Kurtka zimowa męska w 
kolorze ciemnozielonym 

3 
     

4 Koszula biała  100 % 
bawełna 
 

30 
     

5 Koszula męska w kolorze 
oliwkowozielonym  długi 
rękaw 100 % bawełna 

44 
     

6 Koszula męska w kolorze 
oliwkowozielonym krótki 
rękaw 100 % bawełna 

23 
     

7 Koszula damska w kolorze 
oliwkowozielonym długi 
rękaw 100 % bawełna 

1 
     

8 Czapka w kolorze zielonym z 
wizerunkiem orła w koronie  

12 
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z metalu 
9 Oznaki słuŜbowe wykonane z 

aksamitu w kolorze 
ciemnozielonym 
wyhaftowane  kolorem 
srebrnym z wypustkami  w 
kolorze   ciemnobrązowym 

13 

     

8 Krawat zielony 17      

9 Czapka zimowa  z 
wizerunkiem orła w koronie 
,wykonany z metalu w 
kolorze srebrnym 

9 

     

10 Półbuty brązowe mundurowe 
wierzch  wykonany ze skóry 
bydlęcej 
 

19 

     

11 Skarpety w kolorze zielonym 
letnie zawartość bawełny 
min.65 % 

102 
     

12 Skarpety  w kolorze zielonym  
zimowe 102 

     

13 Rękawice skórkowe   w 
kolorze brązowym 15 

     

14 Szalik  w kolorze zielonym 30      

15 Rajstopy damskie letnie 9      

16 Rajstopy ocieplane damskie 9      

17 Półbuty na grubej zelówce  
skórzane  z membraną 
sympatex lub równowaŜną 

35 
     

18 Buty zimowe  Sympatex 
skórzane w kolorze 
brązowym  

36 
     

19 Kurtka zielona 
nieprzemakalna  z  podpinką 
z polaru 
 

3 
 

     

 RAZEM       

 OdzieŜ i obuwie bhp       

1 Kurtka polar  kolor zielony  
z warstwy termicznej  o gr. 
co najmniej 300gm/cm2, 
trzy kieszenie zapinane na 
zamek, wzmacniające 
obszycia  tkaniny na 
ramionach bokach i 
łokciach, obwód dołu 
kurtki  regulowany  gumką 
w tunelu. Na lewym 
rękawie kurtki 
wyhaftowane na  trwale 
logo Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego 
umieszczone    8 cm  
poniŜej wszycia rękawa 
oraz wyhaftowany napis  
Świętokrzyski Park 
Narodowy  umieszczony  z 
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lewej strony przodu 
mierząc  18 cm  od 
złączenia szwu barkowego 
z odszyciem podkroju szyi.   

męska 
 

 
 
 
 

44 

2 damska 18      

3 Bluza polar kolor zielony  
100% poliester  o gramaturze  
co najmniej 160gm/m2. 
Zapięcie polo  na cienki 
zamek błyskawiczny. Na 
lewym rękawie bluzy 
wyhaftowane na  trwale logo 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego umieszczone    8 
cm  poniŜej wszycia rękawa 
oraz wyhaftowany napis  
Świętokrzyski Park 
Narodowy  umieszczony  z 
lewej strony przodu mierząc  
18 cm  od złączenia szwu 
barkowego z odszyciem 
podkroju szyi  męska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  44 

     

4 damska   18      

5 Ubranie robocze letnie 4      

6 Ubranie robocze letnie dla 
pilarza  powinno odpowiadać 
wzorcom określonym  w 
polskich normach i posiadać 
oznakowanie  CE  

2      

7 Ubranie zimowe dla pilarza  
powinno odpowiadać 
wzorcom określonym  w 
polskich normach i posiadać 
oznakowanie  CE 

2      

8 Buty antyprzepięciowe typu 
Woolsman 

1      

9  Koszula flanelowa 6      

10 Kalesony  5      

11 Buty gumowe 4      

12 Obuwie ocieplone męskie 
skórzane 

1      

13 Czapka letnia  2      

14 Obuwie robocze skórzane 
damskie 

3      

15 Czapka ocieplana 4      

16 Buty gumowo-filcowe 1      

17 Obuwie robocze skórzane 
męskie 

1      

18 Fartuch damski 1      

  RAZEM  BHP       

Ogółem       
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                                                                     § 2 
Wynagrodzenie Dostawcy wynosi ………………….. zł netto   (słownie: ………………………… )  
+ 23% VAT = ………………..…………. zł  (słownie:  …………………………………………. ).                                                                 
      

§ 3 
 
Dostawa wyŜej wymienionych sortów mundurowych i odzieŜy bhp  odbędzie się w   terminie: 
 I   -  do   15 września 2015 roku 
  
 

§ 4 
 
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany towaru o nieodpowiedniej   jakości i złym rozmiarze poszczególnych 
sortów mundurowych. 
2. Rozmiary odzieŜy i obuwia   zostaną zawarte  w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 5 
 
W trakcie obowiązywania niniejszej umowy  nie moŜe nastąpić wzrost cen obuwia i odzieŜy mundurowej oraz bhp 

§ 6 
 
1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie  w ramach rękojmi z tytułu wad  w przedmiocie dostawy. 
2. Dostawca jest zobowiązany do wymiany sortów  mundurowych na wolne od wad w terminie 7 dni. 
                                                                      

§ 7 
 
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 
czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od zawarcia umowy  w 
terminie miesiąca  od powzięcia wiadomości  o powyŜszych okolicznościach. 
 W takim wypadku Dostawca  moŜe Ŝądać  jedynie wynagrodzenia  naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
                                                                   

§ 8 
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych: 

a) w wysokości 0,5 % za niedostarczenie  w ramach rękojmi sortów mundurowych  bez wad  w terminie 
zawartym w  § 6; 

b) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia  w wysokości 0,01%  wartości brutto umowy  za kaŜdy 
dzień opóźnienia. 

c) podstawą naliczenia kar jest wartość  wadliwych sortów. 
 

2 Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania  w pełnej wysokości  jeŜeli  jego wysokość  przekracza 
wysokość zastrzeŜonych kar  umownych 

 
§ 9 

 
1. Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu w siedzibie Zamawiającego. 
2. Protokół  odbioru sortów  stanowi podstawę  do wystawienia faktury VAT. 
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie  14 dni. 

  
§ 10 

 
Zamawiaj zastrzega sobie prawo  rozszerzenia  zamówienia  do 10 % wartości przedmiotu zamówienia 
 

§ 11 
 

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby  wprowadzić do ustaleń  wynikających  z niniejszej umowy, wymagają formy 
pisemnej  pod rygorem niewaŜności takich  zmian. 
 

§ 12 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się  przepisy  kodeksu cywilnego  
i ustawy PZP 
 

§ 13 
 
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania  umowy  rozstrzygane będą  przez właściwy Sąd 
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 dla siedziby Zamawiającego. 
 
 
 

§ 14 
 
Umowa zawiera 4 strony ponumerowane i parafowane. 
                                                                     
                                                                                            § 15 
 
Umowę spisano  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                     DOSTAWCA  

   

 

Pieczęć firmowa 

 

 

Kierownik jednostki 

 

 

GK.................................. 

 

RP.................................. 

 

 

PD ds. zam. publ. 

 

......................................... 

Sporządzający 
Za uwzględnienie skutków finansowych niniejszej umowy  w planie przychodów  i wydatków finansowych  ŚPN  oraz 

realizację i terminowe rozliczenie odpowiada                                
Urszula Kuroś   ……………. 2015 roku 

                                                                                                

 


