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Załącznik nr 7 

 

 

  WZÓR UMOWY Nr URB/UZP/4/…../2018 

 

zawarta w dniu ……………..2018 r.  w Gnieźnie, pomiędzy :  

URBIS  Sp. z  o. o. 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,   

reprezentowanym przez: 

Edmunda Młodzikowskiego  - Prezesa Zarządu    

zwanymi w dalszej treści umowy Zamawiającym 

a  

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

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

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

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

reprezentowanym przez:  

…………………………………………….. – …………………………………… 

 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 

§ 1. 

Podstawa do zawarcia umowy 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu  

nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie dostawa i montaż 

ponadnormatywnego systemu zabezpieczenia wczesnej detekcji zagrożeń pożarowych na 

terenie ZZO Lulkowo -hala sortowni odpadów” (dalej jako: przedmiot umowy lub zamówienia). 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia, określonego w ust. 1 

powyżej, zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

opracowaną przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, obowiązującą technologią, zaleceniami inspektora nadzoru z 

ramienia Zamawiającego. . 

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, 

posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do wykonania  oraz prowadzenia 
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prac , objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym okresie 

obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane 

uprawnienia i doświadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym mowa  

w umowie i zobowiązuje się do jej utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy.  

§ 2.  

Oświadczenia Stron  

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie 

z wymogami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

umowy, oraz że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej jego wykonanie.  

2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane  

i wyjaśnienia do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona osobiście i nie będzie przy jego 

wykonaniu korzystał z usług podwykonawców, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania 

podwykonawców jak za własne. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac objętych przedmiotem umowy, a 

nadto, że nie wnosi w zakresie zastrzeżeń, potwierdzając tym samym możliwość wykonania 

przedmiotu umowy na warunkach określonych w umowie. 

 

§ 3.  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  prac , polegających 

Zaprojektowaniu dostawie i montażu ponadnormatywnego systemu zabezpieczenia wczesnej 

detekcji zagrożeń pożarowych na terenie ZZO Lulkowo -hala sortowni odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania i oddania objętych umową 

prac, zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, z zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa oraz złożoną ofertą, a także z najwyższą starannością, 

zarówno co do estetyki i rzetelności wykonania prac.  

3. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych  

z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.  

4. Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę minimum 

4 osoby wykonujące czynności związane z przedmiotem umowy na okres realizacji niniejszej 

umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę ww. osoby poprzez przedstawienie zamawiającemu poświadczonych  

za zgodność z oryginałem kopii: wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, umów  

o pracę, raportów ZUS ZUA oraz miesięczne raporty RCA/RSA. Potwierdzone za zgodność  

z oryginałem kserokopie dokumentacji, o której mowa wyżej, Wykonawca jest zobowiązany 

składać Zamawiającemu. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do kontroli ww. 

warunku poprzez możliwość żądania okazania aktualnych umów o pracę lub innych ww. 

dokumentów dla osoby wskazanej w niniejszym paragrafie. Osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę muszą realizować zamówienie w zakresie, w jakim czynności 

realizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy wynikają z art. 22 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

§ 4.  

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do: 

a) zapewnienia inspektora nadzoru, który będzie reprezentował Zamawiającego na terenie 

nieruchomości, gdzie będzie wykonywany przedmiot zamówienia, przez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

sprawdzania jakości wykonanych robót,  sprawdzania i odbioru robót  zanikających lub 

ulegających zakryciu uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, sporządzania 

dla Zamawiającego wszelkich protokołów, 

b) odbiorów częściowych i końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy na 

zasadach określonych w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest  w szczególności do: 

a) niezwłocznego wykonania robót koniecznych ze względu na bezpieczeństwo lub   

zabezpieczenie przed awarią, 

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia lub urządzeń w toku realizacji robót 

- ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt,  

c) niezwłocznego uporządkowania terenu po wykonaniu przedmiotu umowy, bez 

konieczności wystosowania odrębnego wezwania, 

d) utrzymanie ogólnego porządku na terenie prowadzonych prac z zachowaniem 

odpowiednich przepisów bhp i ppoż. 

§ 5. 

Termin wykonania prac 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do ………………… 
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§ 6.  

Wykonanie prac 

1. Wykonawca użyje do wykonania prac własnych materiałów oraz urządzeń i sprzętu. 

Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia za użyte 

materiały i urządzenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od 

odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów. 

2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa w szczególności przepisami BHP i ppoż.  

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego będzie  

ze strony URBIS Sp. z o.o., Pani Renata Smaglewska,  

numer telefonu 61 424 58 45.   

4. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, których znajomość 

niniejszym potwierdza, we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować odpady  

i opakowania powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wszelkie konsekwencje 

niedopełnienia obowiązków, o których mowa wyżej będą obciążały Wykonawcę. 

Wykonawca na każe żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki 

odpadami. 

§7. 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części usług ujętych  

w umowie odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, pod  

następującymi warunkami: 

1) Nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej 

umowie;  

2)          Nie ulegnie zmianom zakres prac określonych w SIWZ i PFU. 

3)           Z wyłączeniem zakresu prac określony, w SIWZ. 

2. Wykonawca  odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za             

działania własne.  

3.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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§ 8.  

Odbiór robót 

1. Z uwzględnieniem postanowień § 5 umowy, odbiór robót nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru robót podpisanego przez upoważnionych do tej czynności przedstawicieli Stron  

w terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru robót będących przedmiotem umowy.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru dokonywanych przez Zamawiającego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odmowy odbioru robót 

będących przedmiotem umowy i wyznaczenia terminu usunięcia wad. W przypadku nie 

usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia kar umownych określonych poniżej, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie lub może od umowy odstąpić albo żądać ponownego nieodpłatnego 

wykonania robót będących przedmiotem umowy. 

3. Odbiór prac uważany będzie za dokonany z chwilą podpisania przez Strony 

bezusterkowego protokołu odbioru. 

4. Po upływie umownego terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 5 umowy, 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy. Upływ tego terminu  

nie zwalnia też Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

5. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 

stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT i wypłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy. 

 

§ 9.   

Wynagrodzenie  

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości …………………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………… złotych …/100). 

2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu robót wg  wyceny w złożonej ofercie na 

Zamawiającego: 

                    URBIS Spółka z o.o., ul. B. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, NIP 784 00 41 944, 

przy czym wartość całkowita nie może przekroczyć wynagrodzenia przedmiotu umowy z § 

9 ust. 1 niniejszej umowy. 

Faktura regulowana będzie przelewem, po odbiorze technicznym potwierdzonym, 

podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru przez właściwego inspektora nadzoru, na 

rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………, w terminie do 21 dni 

licząc od dnia jej wystawienia  oraz wpływu do URBIS Sp. z o.o.  w Gnieźnie faktury 
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zaakceptowanej przez inspektora nadzoru, pod względem zgodności z wykonanymi 

pracami. 

3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika 

inflacji oraz mogących wystąpić zmian wysokości podatku VAT. 

 

§ 10.  

Gwarancja i rękojmia 

(zapisy wzoru umowy zostaną doprecyzowane zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy) 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za prawidłowe wykonanie 

robót będących przedmiotem umowy. 

2. Okres gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy ustala się na okres  ………. miesięcy  

od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.   

Ponadto Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia, przy czym okres 

trwania tej gwarancji równy jest okresowi trwania gwarancji udzielonej przez producenta 

tego urządzenia. Okres gwarancji może ulegać wydłużeniu o czas wykonywanych napraw  

w ramach gwarancji.  

3. W powyższym okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw 

wad i usuwania usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu umowy, a 

także ujawnionych podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz urządzeń, a 

także ponoszenia wszelkich innych kosztów z tytułu napraw, nie później jednak, niż w 

terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wadzie lub usterce. W przypadku powstania 

uszkodzeń mogących spowodować znaczne szkody, bądź grożących życiu  

i zdrowiu, w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany ponadto do niezwłocznego 

przystąpienia do usuwania tych uszkodzeń bądź zabezpieczenia uszkodzeń 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy, lecz nie później niż  

w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia ich powstania. W przypadku niedochowania tego 

terminu oraz w przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od uprawnień z tytułu kar 

umownych wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do samodzielnego 

zlecenia wykonania napraw bądź prac zabezpieczających zgodnych ze sztuką budowlaną 

innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to również utraty uprawnień 

wynikających z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo 

samodzielnie zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

nie zwalniając go od obowiązku uiszczenia kar umownych.  

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji Wykonawca jest zobowiązywany realizować niezależnie od 

uprawnień wynikających z kart gwarancyjnych dostarczonych przez dostawców 

materiałów lub urządzeń. 

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być egzekwowane niezależnie od uprawnień  

z tytułu rękojmi. 
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§ 11.  

Kary umowne 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień opóźnienia, wynikający z zapisów § 5 ust. 2 niniejszej umowy.  

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. 

3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.  

4. Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę 

umowną w wysokości 5.000,00 złotych. 

5. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy brak przystąpienia  

do wykonania robót lub przerwa w wykonywaniu robót będzie dłuższa niż 3 tygodnie – w 

wysokości 10.000,00 zł. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, w sytuacjach, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar 

umownych lub w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne 

nie zostały zastrzeżone. 

§ 12. 

Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji przedmiotu umowy, o 

których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 przekraczającego 30 dni. 

2) niedokonania, pomimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego, ciążących 

na Wykonawcy czynności niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego, w tym niedostarczenia kompletu wymaganej 

dokumentacji. 

3) trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie z §11 niniejszej 

umowy, w terminie 30 dni od daty doręczenia trzeciego oświadczenia 

Zamawiającego  

o naliczeniu kary umownej. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niezależnie od możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w §6 niniejszej umowy. 
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§ 13 

Warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy oraz zakres i charakter tych 

zmian 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy na podstawie 

art. 144 ust. 1 Pzp zgodnie z poniższymi zapisami. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w zakresie terminu wykonania 

przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, to jest takiego zdarzenia, którego 

strony nie mogły przewidzieć, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie umowy. 

3. Zmiana treści o charakterze informacyjnym, instrukcyjnym, niezbędnym do sprawnej 

realizacji umowy, w szczególności zmiany dotyczące numeru rachunku bankowego 

Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikacji w zakresie 

realizacji niniejszej umowy, zmiana adresu numerów telefonów, faksu, adresów poczty 

elektronicznej itp, nie stanowi zmiany umowy w zakresie art 144 ustawy Pzp i nie wymaga 

dla swej skuteczności formy aneksu do Umowy, dla skuteczności takich zmian wystarczające 

będzie złożenie przez stronę stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej w tym za 

pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

 

 

 

        Postanowienia końcowe 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p. zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) oraz przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z p. zm.). 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej integralną część 

załączników dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem postanowień 

§ 13. 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy będzie     

należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy. 

4. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

celem ich wykorzystania do wykonywania prac, pozostają własnością Zamawiającego 
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 i nie mogą być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu Umowy powyższa 

dokumentacja i dane, wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi  w tym celu 

przez samego Wykonawcę, powinna zostać w całości niezwłocznie wydana 

Zamawiającemu poza 1 egzemplarzem projektu który Wykonawca ma prawo zatrzymać 

po zakończeniu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich 

zmianach adresu siedziby wskazanego na wstępie niniejszej umowy w okresie jej 

obowiązywania jak również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania 

 za skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania  

w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku 

zawiadomienia określonego w niniejszym ustępie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac do sporządzenia i przekazania 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej.  

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

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


