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UMOWA Nr ..................... 

z dnia .............................2014 r. zawarta pomiędzy URBIS Sp. z o.o.  ul. Chrobrego 24/25, 

62-200 Gniezno, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, 

XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069876, z 

kapitałem zakładowym w wysokości 6.862.000 zł, NIP:  784-00-41-944; Regon: 630952490 

reprezentowanym przez: 

Edmunda Młodzikowskiego Prezesa Zarządu 

zwanym ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą : 

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

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w…………. 

Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS……………../ w ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez……………………. pod nr………………./.z kapitałem zakładowym 

wpłaconym w wysokości …………………. posiadającą nr REGON ……………………. oraz 

NIP………………… 

reprezentowaną przez : 

 ............................................................. - ...................................................................... 

zwanym WYKONAWCĄ  

 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo 

zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:  

 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadanie określone 
jako: Kontrakt nr 5 - Dostawa ładowarki. 
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę ładowarki przegubowo/czołowej z osprzętem i 
szkoleniem obsługi. 
3. Parametry techniczne maszyny oraz wyposażenia określa opis przedmiotu zamówienia, 
stanowiący Załącznik Nr 1 do Umowy.  

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy, o którym mowa w opisie przedmiotu 
zamówienia i w §1.2 i §1.3 umowy, jest fabrycznie nowy i charakteryzuje się parametrami, 
zgodnymi ze specyfikacją istotnych warunków zmówienia oraz ofertą przetargową 
Wykonawcy i odpowiada, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w Polsce. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie 
prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji ładowarki wraz z osprzętem oraz wystawienia 
certyfikatów szkolenia dla min. 6 osób wskazanych przez Zamawiającego. 
 

§ 2. 
Termin wykonania Umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 70 dni od 
daty zawarcia umowy.  

2. Przedmiot umowy uważa się za wykonany w całości, gdy dostawa ładowarki wraz z 
osprzętem zostanie potwierdzona protokołem odbioru zaakceptowanym przez strony umowy  
a przeprowadzone szkolenie przekazaniem certyfikatów potwierdzających odbycie szkolenia 
w zakresie opisanym w §1.5.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przyspieszenia dostawy przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy podczas czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, Wykonawca 
usunie je w terminie określonym przez Zamawiającego – nie później niż w terminie 7 dni.  

5. O gotowości dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić 
Zamawiającego za pośrednictwem fax. z 2 dniowym wyprzedzeniem. 

6. Koszty transportu i wszelkie inne opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu 
zamówienia obciążają Wykonawcę. 

 
§ 3. 

Osoby odpowiedzialne 
 

1. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego jest Pan/Pani… 

2. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony 
Wykonawcy jest Pan/Pani… 
 

§ 4. 
Wynagrodzenie 

 
1. Łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy (zgodnie z ofertą) ustala się w wysokości:_ 
_______zł netto (słownie _____________) plus należny podatek VAT w wysokości ___ % tj. 
_______zł, co daje kwotę _____ brutto.  

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, wynikające wprost z SIWZ, jak również nie ujęte w SIWZ, a niezbędne do wykonania 
zadania, wpływające na ostateczną cenę.  
 

§ 5. 
Termin i sposób zapłaty 

 
1. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, przy czym wystawienie faktury może nastąpić po podpisaniu przez 
strony bezwarunkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Termin zapłaty uważa się za 
zachowany z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zostanie zapłacone przelewem na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze.  

3. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym: ……………………. 

4. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym ………………...… 
 

§ 6. 
Gwarancja jakości 
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1. Wykonawca udziela ………..miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot umowy, 
liczonejod daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Strony umowy.  

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 
prawne przedmiotu niniejszego zamówienia do upływu 12  miesięcy od daty podpisania 
protokołu zdawczo odbiorczego. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji urządzenia w dniu podpisania 
protokołu zdawczo odbiorczego.  
 

§ 7. 
Warunki gwarancji 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczenia serwisu gwarancyjnego, jeżeli jest 
autoryzowanym serwisantem maszyny, urządzenia. W przeciwnym razie Wykonawca 
zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych przez podmiot będący autoryzowanym 
serwisantem, co powinno wynikać z treści dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w §6 
ust. 3. 

2. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotu niniejszej umowy 
Wykonawca zobowiązuje się podjąć stosowne działania zmierzające do usunięcia tej 
nieprawidłowości w terminie max. 72 godzin od chwili jej zgłoszenia za pośrednictwem faxu,. 
Pod pojęciem „podjęcie stosownych działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości” 
Zamawiający rozumie stawienie się w siedzibie Zamawiającego wyspecjalizowanego 
pracownika Wykonawcy w celu zdiagnozowania i usunięcia tej nieprawidłowości. 
Zamawiający będzie zgłaszał nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotu umowy na 
numer faksu …………. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania przedmiotu niniejszej umowy w okresie 
udzielonej gwarancji. 
4. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedmiotu niniejszej umowy trwającego 
dłużej niż 120 godzin (od momentu zgłoszenia tej niesprawności), Wykonawca zobowiązany 
jest podstawić nieodpłatnie pojazd zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub 
lepszy. 
5. Usługi serwisowe będą odbywały się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
Lulkowie. 
6. W przypadku, gdy usługi, o których mowa w ust. 5, będą świadczone poza terenem ZZO 
w Lulkowie Wykonawca pokrywa koszty transportu pojazdu związane z ww. usługą z i do 
ZZO w Lulkowie. 
7. Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie wady fabryczne w okresie trwania gwarancji 
jakości. 
8.Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji niezbędne przeglądy okresowe oraz 
dostarczy niezbędne części zamienne i eksploatacyjne, przy czym koszty tych czynności 
pokryje Zamawiający. 
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§ 8. 
Wymagane dokumenty, wyposażenie dodatkowe, szkolenie pracowników 

 
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązuje 
się dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i eksploatacji, 
wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 
2. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia 
upoważnia Zamawiającego do nieodebrania przedmiotu zamówienia. 
 
3. W terminie nie później niż 5 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, 
Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie dla 6 pracowników Zamawiającego - dwóch 
mechaników, dwóch elektryków – w zakresie konserwacji, napraw pogwarancyjnych oraz dla 
2 kierowców/operatorów w zakresie obsługi i eksploatacji maszyny stanowiącej przedmiot 
niniejszego Zamówienia 
4. Lista osób wyznaczonych do przeszkolenia zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej w 
dniu szkolenia. Wykonawca wystawi wszystkim przeszkolonym osobom dokument – 
certyfikat z przeprowadzonego szkolenia określający zagadnienia objęte szkoleniem 
potwierdzający ich udział w szkoleniu, nie później niż następnego dnia roboczego po 
przeprowadzeniu szkolenia. 
 

§ 9. 
Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w umówionym terminie, o którym mowa w par. 2 
ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w par. 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 20% tego 
wynagrodzenia;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 4 ust. 1 
niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej 
niż 20% tego wynagrodzenia umownego,  

c) w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron z winy 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 4 
ust. 1 niniejszej Umowy.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w par. 4 ust. 1 niniejszej Umowy, w przypadku odstąpienia 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.  
 

 
§ 10. 

Zmiany umowy 
 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności 
w niej wskazanych. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w przypadku: 
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a) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

b) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

c) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 
okolicznościami: 

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy (siła wyższa 
oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność, na którą Strona nie ma 
wpływu; przed którą taka Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć 
przed momentem zawarcia Umowy; której, gdyby wystąpiła, taka Strona nie 
mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć; której nie można w istocie przypisać 
drugiej Stronie. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i 
okoliczności w szczególności: wojna, działania wojenne, inwazja, działanie 
wrogów zewnętrznych rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót 
wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, bunt, niepokoje, zamieszki, strajk 
lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub inni 
pracownicy Wykonawcy, amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, 
promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które 
mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takiej amunicji, materiałów 
wybuchowych, promieniowania lub radioaktywności, oraz klęski żywiołowe, 
takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna. Jeżeli 
siła wyższa uniemożliwia – lub przewiduje się, że uniemożliwi – którejś ze 
Stron wykonanie któregokolwiek z jej zobowiązań według Umowy, to Strona 
powiadomi druga Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę 
wyższą i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie jest – lub przewiduje 
się, że będzie – uniemożliwione. Powiadomienie to będzie przekazane w 
ciągu 14 dni po tym, kiedy Strona ta się dowiedziała). 

- zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana rachunku bankowego), 

- zmiany danych teleadresowych,  
- zmiany waluty obowiązującej jako środek płatniczy na terenie Polski, 
- zmiany obowiązującej stawki VAT: 

o jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy 
w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 

o jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów 
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy 
w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 

d) Wystąpienia zmian spowodowanych: 
- zmianami terminu wykonania zamówienia które obejmuje Kontrakt nr 2 - 

Projekt i Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w msc. 
Lulkowo, 

- zmianami jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 
elementu dostawy  lecz nie gorszym  niż określonych w pkt. 3 OPZ 
ze względu na zmianę postępu technologicznego; 

- okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy,  

- uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów 
programowych, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po zawarciu Umowy,  
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a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian do 
Umowy,  

- zmianami zasad realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności, w tym zmiany zasad kwalifikowania wydatków. 

 
 

§ 11. 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

2. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej 
zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, danych teleadresowych. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane 
pod adres wskazany w niniejszej Umowie uważa się za dostarczone. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części 
wierzytelności z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

5. Kwestie sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 


