AT.282.44.2021.PB

Dnia………….

Znak sprawy
UMOWA nr ………………..( wzór)
Zawarta w dniu ………… roku w Bodzentynie pomiędzy:
Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie NIP 6572905857, REGON 260571899
w imieniu którego działa Dyrektor Jan Reklewski zwany w dalszej treści umowy Zamawiającym
a:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
§1
Dostawca dostarczy Zamawiającemu odzież mundurową fabrycznie nową według rozmiarów podanych przez
Zamawiającego i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie
umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych (D.U. z 2018 roku poz.
344), odzież służbową oraz odzież i obuwie robocze w następującym asortymencie i niżej wymienionych
ilościach:

L.p.

Asortyment

Liczba
Cena netto
sztuk
Razem
za szt. lub
lub
netto
parę
par

1

Mundur męski w kolorze oliwkowozielonym z
gabardyny (marynarka + spodnie)

5

2

Mundur damski w kolorze oliwkowozielonym z
gabardyny (marynarka + spódnica)

2

3

Kurtka zimowa w kolorze ciemnozielonym

11

4

Koszula biała długi rękaw damska/męska

28

5

Koszula damska/męska w kolorze oliwkowozielonym
długi rękaw minimum 60% bawełna

15

6

Koszula damska/męska w kolorze oliwkowozielonym
krótki rękaw minimum 60% bawełna

34

7

Kapelusz

2

8

Czapka „maciejówka” w kolorze zielonym z
wizerunkiem orła w koronie z metalu

2

9

Krawat zielony

21

10

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

8

11

Półbuty brązowe mundurowe wierzch wykonany ze
skóry bydlęcej

15

12

Czółenka brązowe mundurowe wierzch wykonany ze
skóry bydlęcej

4

13

Skarpety letnie

102

14

Pas skórzany w kolorze brązowym

1
1

Cena
brutto
szt. lub
pary

Razem
brutto

15

Rękawice skórkowe w kolorze brązowym

8

16

Szalik w kolorze zielonym

17

18

Półbuty na grubej zelówce skórzane do munduru
polowego
Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego

19

Kurtka zielona nieprzemakalna z podpinką z polaru

16

20

Kozaki damskie skórzane w kolorze brązowym

4

21

Buty trekkingowe z membraną klimatyczną 20 000/20
000 wodoodporne, lekkie, przyczepne z dobrze
amortyzowaną podeszwą samoczyszczącą typu vibram

13

22

Spodnie do munduru polowego

30

23

Spódnica do munduru polowego

4

24

Bluza polowa z nadrukiem maskującym w kolorach
sz/cz/ziel

13

25

Spodnie polowe z nadrukiem maskującym w kolorach
sz/cz/ziel

13

26

Kurtka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach
sz/cz/ziel

13

27

Czapka polowa z nadrukiem maskującym w kolorach
sz/cz/ziel

13

Razem umundurowanie

438

17

32
12

wykaz odzieży służbowej, roboczej i obuwia roboczego

1

2

Kurtka polar damska/męska 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
8
Narodowego umieszczone 8 cm poniżej wszycia
rękawa oraz wyhaftowany napis Świętokrzyski Park
Narodowy umieszczony z lewej strony przodu mierząc
18 cm od złączenia szwu barkowego z odszyciem
podkroju szyi.
Bluza polar damska/męska kolor zielony z warstwy
termicznej o gr. 160gm/cm2, trzy kieszenie zapinane na
zamek, obwód dołu kurtki regulowany gumką w tunelu.
Na lewym rękawie kurtki wyhaftowane na trwale logo
Świętokrzyskiego Parku Narodowego umieszczone 8
8
cm poniżej wszycia rękawa oraz wyhaftowany napis
Świętokrzyski Park Narodowy umieszczony z lewej
strony przodu mierząc 18 cm od złączenia szwu
barkowego z odszyciem podkroju szyi.

3

Spodnie damskie/męskie - właściwości szybkoschnące,
odporność na wilgoć w technologii DWR w kolorze
oliwkowozielonym

8

4

Kurtka przeciwdeszczowa damska/męska z membraną
o parametrach 10.000/10.000. Wentylacja pod
pachami, oddychalność i komfort termiczny podczas
użytkowania. Możliwość wpięcia polaru, podklejone
szwy, chowany kaptur. Kolor oliwkowozielony.

8

2

5

Koszulka polo męska normalny krój, damska
dopasowana, kołnierzyk polo z listwą guzikową. Na
lewym rękawie koszulek polo wyhaftowane na trwale
logo Świętokrzyskiego Parku Narodowego
umieszczone 8cm poniżej wszycia rękawa oraz
wyhaftowany napis Świętokrzyski Park Narodowy
umieszczony z lewej strony przodu mierząc 18cm od
złączenia szwu barkowego z odszyciem podkroju szyi.
Kolor oliwkowozielony.

6

Buty trekkingowe

8

7

ubranie robocze zimowe z wkładką antyprzecięciową
dla pilarza

1

ubranie robocze letnie z wkładką antyprzecięciową dla
pilarza

1

8

Ubranie robocze letnie

3

9

Obuwie robocze skórzane

6

10

Koszula flanelowa

3

11

Kalesony

3

12

Buty gumowe

3

13

Buty gumowo-filcowe

14

Fartuch roboczy damski

3

15

Kominiarka pod kask

1

16

Razem odzież i obuwie robocze

16

11

91

OGÓŁEM

Łącznie umundurowanie i odzież robocza:
Netto : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Podatek VAT 23% - ……………………..
§2
Wynagrodzenie Dostawcy wynosi………………. Netto (słownie ………………………. złotych) + 23% VAT………….. zł
= ……………..zł (……………………………………………………………………………………………………..) brutto.
§3
Dostawa wyżej wymienionych sortów mundurowych i odzieży roboczej odbędzie się w terminie do
30 listopada 2021 roku w siedzibie zamawiającego.
§4
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany towaru o nieodpowiedniej jakości i złym rozmiarze
poszczególnych sortów mundurowych.
2. Rozmiary odzieży i obuwia zostaną zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§5
W trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie może nastąpić wzrost cen obuwia i odzieży mundurowej oraz
odzieży służbowej i roboczej.
§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.
3

§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:
1.1 w wysokości 0,5 % za niedostarczenie w ramach rękojmi sortów mundurowych i odzieży roboczej
bez wad w terminie zawartym w § 6;
1.2 za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,01% wartości brutto umowy za
każdy dzień opóźnienia.
1.3 podstawą naliczenia kar jest wartość wadliwych sortów.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości jeżeli wysokość szkody przekroczy
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§8
1. Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu w siedzibie Zamawiającego.
2. Protokół odbioru sortów stanowi podstawę do wystawienia faktur VAT.
3. Zapłata faktur nastąpi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
§9
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa zawiera 5 stron ponumerowanych i parafowanych.
§ 13
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA

Pieczęć firmowa

4

Kierownik jednostki

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

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

…………………………………….
PD ds. zam. publ.

........................................
Sporządzający

……………………………..
Sprawdził

Za uwzględnienie skutków finansowych niniejszej umowy w planie przychodów i wydatków finansowych ŚPN oraz realizację i
terminowe rozliczenie odpowiada Przemysław Borek ……………. 2021 roku.

5

