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 załącznik nr 7 do SIWZ 
UMOWA 
(projekt)

zawarta w .................... w dniu ....................................... 
pomiędzy: URBIS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. 
Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, 
pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości 23.040.000,00 zł.,  NIP: 784-
00-41-944, REGON: 630952490, 
reprezentowaną przez: …………………………………………. - ……………………
zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym 
oraz 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
.................................................................................................. 
zwaną w dalszej części Umowy Dostawcą 
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami 
o następującej treści: 

Niniejsza umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej kwoty, o
której mowa  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zmianami).

                                                                       § 1

Przedmiot  umowy

1.Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się do dostawy odzieży roboczej i ochronnej
   o  parametrach ustalonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie złożonej   
   przez  Dostawcę do postępowania przetargowego.

2. Dostawca oświadcza, że dostarczona odzież jest fabrycznie nowa i nieużywana oraz  
   wolne od wad i  obciążeń prawami osób trzecich.

3.Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy jednorazowo do URBIS Sp. z o.o., ul. B.

Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

4. Koszt przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, rozładunku w miejscu wskazanym

przez Zamawiającego ponosi Dostawca.

5. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
Dostawę odzieży  roboczej i ochronnej  Zgodnie z złącznikiem nr 6 do SIWZ .

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru niezgodności w dostawie  z wymaganiami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie, podpisanie przez Zamawiającego protokołu 
odbioru nastąpi po usunięciu przez Dostawcę, w terminie nieprzekraczalnym 5 dni roboczych, wszystkich 
ujawnionych niezgodności.



ZP-URB-16-2016                                                                                                    URBIS Sp. z o. o.

§ 2

Termin wykonania

Termin realizacji przedmiotu umowy

 Dostawca zobowiązuje się:
1. dostarczyć odzież  w terminie …………………….. dni  od daty podpisania umowy lub udzielenia 
zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2,
2. wykonać dostawę w godzinach od 08:00 do 15:00, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych 
od pracy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o terminie dostawy na co najmniej 2 dni przed   
planowanym przez Dostawcę dniem dostawy.

§3

Wynagrodzenie

Wartość przedmiotu umowy:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, po podpisaniu protokołu,  o którym mowa w § 2 ust.  3
umowy  bez   zastrzeżeń,  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić  Dostawcy  wynagrodzenie
zgodnie ze złożoną przez  Dostawcę ofertą

netto................................................................................................zł
( słownie: ……………………………………………………………………………złotych  …/100 )

VAT  ….. %    stanowi kwotę ……………………………………………zł
( słownie: ……………………………………………………………………………złotych  …/100 )

brutto...............................................................................................zł
( słownie: ……………………………………………………………………………złotych  …/100 )

2. Rozliczenia  odbywać  się  będą  na  podstawie  wystawionej  faktury  VAT  po  realizacji  dostawy

określonej w §1 niniejszej umowy.

3. Zapłata  wynagrodzenia nastąpi  w terminie   30 dni  od daty  wystawienia faktury  VAT na konto

Dostawcy.

4. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie trzech dni od daty

wystawienia.    

§4

Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie  

    z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać dostarczenia nowego 
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    przedmiotu ( odzieży ) w wyznaczonym terminie na koszt Dostawcy.

2. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie

ustalenia dokonane w toku potwierdzający należyte, bezusterkowe wykonanie umowy , jak też w

szczególności terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. Końcowy protokół zdawczo –

odbiorczy będzie podpisany po dokonaniu całości  dostawy wg danych zawartych  w załączniku nr

6.VII SIWZ

3. Dostawca  ponosi  odpowiedzialność  za  wszelkie  straty  i  uszkodzenia  przedmiotu  zamówienia

powstałe do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:

a) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………….

b) ze strony Dostawcy:  …………………………………………………………..

5. Korespondencja w ramach niniejsze umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą będzie

    sporządzona w języku polskim. Korespondencja będzie przekazywania za pomocą faksu, 

    dro1. podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adresy podane poniżej:

a) dla doręczeń drogą pocztową, faksem lub osobiście:

Dla  Zamawiającego:  …………………………………………………………………………….

Dla Dostawcy: ……………………………………………………………………………………..

b) adresy poczty elektronicznej:

Dla  Zamawiającego:  …………………………………………………………………………….

Dla Dostawcy: ……………………………………………………………………………………..

5. W przypadku zmiany  adresu do doręczeń, faksów lub adresów poczty elektronicznej, Strona,

której  zmiana  dotyczy,  obowiązana  jest  niezwłocznie  powiadomić  drugą  Stronę  w  formie

pisemnej.

                                                              § 5

Gwarancja jakości i rękojmia

1.Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczoną odzież na okres  …… 

   miesięcy. 

2.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad przedmiotu zamówienia  

   Dostawca   obowiązany jest do podjęcia czynności w celu jej usunięcia w terminie 48 godzin od 

   zgłoszenia wady. Dostawca obowiązany jest do usunięcia wady w terminie 5 dni 

   roboczych. 

3.Bieg obowiązywania gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez obie strony 

   końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.Dostawca niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

   wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

5.Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady lub gwarancją będą usuwane przez 

   Dostawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego .
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         6.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

   tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania jego odbioru przez  Zamawiającego 

   w tym wynikające z zastosowania wadliwych materiałów,  nieprawidłowego użytkowania, jak i 

   wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu zamówienia, powstałe z przyczyn, za które Dostawca lub 

   inny gwarant ponosi odpowiedzialność,  wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania 

   Dostawcy, pod warunkiem, że wady  te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

7.Jeśli Dostawca po wezwaniu go do usunięcia wad nie dopełni obowiązku usunięcia wad w 

    drodze naprawy w terminie określonym w §  ust.5 ust. 2 umowy, Zamawiający jest  uprawniony 

    do usunięcia wad w drodze naprawy na wyłączne ryzyko i  koszt Dostawcy zachowując przy tym 

    inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w  szczególności roszczenia z tytułu 

    rękojmi za wady fizyczne.

 8.Niezależnie od wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

     Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia 

     wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Dostawca nie  ponosi 

    odpowiedzialności.

           9.W sytuacji, gdy naprawa przedmiotu zamówienia nie będzie możliwa, Dostawca dostarczy 

             na własny koszt fabrycznie nową odzież odpowiadającą, co najmniej klasie  dostarczonej 

             w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia braku możliwości  naprawy, nie później jednak 

             niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wad przez  Zamawiającego.

§6

Kary umowne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Dostawca zobowiązuje się za-

płacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości:

1) W przypadku opóźnienia w dostawie odzieży, do określonego miejsca dostawy, w wysokości

2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2) Za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o któ-

rym mowa w § 4 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego

na usunięcie wad;

3) W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona dru-

giej  stronie karę umowną w wysokości 20 % kwoty brutto., o której mowa w § 4 ust.1 niniej-

szej Umowy.

2.Dostawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych naliczonych przez  

    Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Dostawcy;

3.Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

    zastrzeżonych kar umownych  na zasadach ogólnych;.
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§ 7

                                   Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1.Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w 

przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto, Zamawiający  może odstąpić od umowy, w następujących

sytuacjach:

a) w razie zaistnienia 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 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim

przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy do dnia odstąpienia od umowy.

b) gdy łączna wysokość kar umownych określonych w § 6 niniejszej umowy wyniesie więcej niż 20% 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

d) z winy Dostawcy, gdy dostarczone przedmiot zamówienia  nie odpowiada opisowi i parametrom 

podanym w SIWZ.

c)  przypadku wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania przedmiotu umowy, mimo upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaniechania naruszeń

2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia drugiej stronie w sposób zwyczajowo przyjęty  dla potrzeb wykonania umowy, w 

stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy Zamawiającemu przysługuje prawo 

potrącenia ewentualnych naliczonych Dostawcy kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Dostawcy z tytułu części przedmiotu umowy wykonanych do dnia odstąpienia.

4.Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy muszą spełniać wymogi określone w art. 144 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych i muszą być akceptowane przez obie strony w formie pisemnej w 

drodze aneksu do umowy.

§ 8

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę

1.Postanowienia niniejszej umowy dotyczące Dostawcy stosuje się odpowiednio do Dostawców 

wspólnie ją  realizujących.

2.Dostawcy wspólnie realizujący niniejszą umowę solidarnie odpowiadają za jej należyte wykonanie.

3. Dostawcy wspólnie realizujący niniejszą umowę, wyznaczają niniejszy spośród siebie Lidera 

upoważnionego do reprezentowania wszystkich Dostawców wobec Zamawiającego. Lider 

upoważniony jest także do wystawienia faktury, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do 

przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu Dostawców wspólnie realizujących niniejszą umowę.
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4.Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest ……………………………………..

§9

Postanowienia końcowe

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  z  dnia

29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych (t. j. DZ.U. 2015 poz. 2164 z późń. Zmianami ),

kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

§ 10

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  2  egzemplarze

otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Dostawca.

Wykaz załączników do umowy:

1/  oferta Dostawcy z załącznikami

                        …………………………                                                   ……………………………….

ZAMAWIAJĄCY                DOSTAWCA
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