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WZÓR UMOWA URB/REG/289/……/2019 

 

Zawarta w dniu ……………...2019 roku 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, zwaną w dalszej treści umowy 

Zamawiającym,  

reprezentowaną przez:. 

 

a 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ) 

 

§ 1.  

 

1. Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ZP-URB-289/2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości 

poniżej 30.000,00 euro. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę dostosowania monitoringu 

wizyjnego do obecnego systemu istniejącego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów 

Lulkowo 12 A oraz Stacji przeładunkowej w miejscowości Bardo k/Wrześni zgodnie z wymogami                              

art. 25 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r ( tj. Dz.U z 2019 poz. 701 )  

3. Zakres przedmiotowy umowy obejmuje dostosowanie istniejącego systemu monitoringu wizyjnego 

opartego o kamery CCTV IP do wymogów wyżej przywołanych przepisów. Szczegółowe parametry 

techniczne oraz opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy 

stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej i należytą starannością, zasadami BHP. Podczas realizacji usługi przez 

Wykonawcę nie będą wykonywane żadne prace pożarowo niebezpieczne. 

5. Wykonawca odpowiada za działania osób skierowanych przez niego do realizacji zadania jak za 

swoje własne  

6. Przedmiot umowy wykonany będzie przez zespół wykwalifikowanych techników serwisowych w 

godzinach pracy Zamawiającego w dni  robocze (pn.-pt.  

w godzinach między 7.00 a 15.00 ) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

7. Oferta Wykonawcy z dnia            .2019 stanowi integralna część umowy. 
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§ 2.  

 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2019 r. 

2. Podstawę do wystawienia faktury Vat stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez obie strony umowy. 

 

 

§ 3. 

 

1. Ustala się wartość przedmiotu umowy na kwotę: 

Netto:  

Brutto:  

Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zadania min koszty 

dojazdu, opłaty autostradowe , ewentualne koszty noclegowe. 

Za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustaloną niniejszą umową 

kwotę, na konto nr ………………………………………………………………………….. wskazane w 

fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.  

2. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty 

wystawienia. 

3.Wykonawca oświadcza że jest czynnym płatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane na        

fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy VAT. 

 

 

§ 4. 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: 

Po stronie Zamawiającego:     Po stronie Wykonawcy: 

Monika Cypryańska      ……………………………… 

tel.: 61 424 58 71 wew. 22     ……………………………… 

§ 5. 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony ustalają zapłatę kar 

umownych z następujących tytułów i wysokości: 

1) W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości brutto 100,00 zł. ( sto złotych 00/100)  za każdy dzień 

opóźnienia; 

2) W przypadku opóźnienia w usunięci wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości brutto 

100,00 zł. ( sto złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad. 

3) W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

dotyczących Wykonawcy , w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 
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3. Zamawiający ma prawo do potrącania należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

 

§ 7. 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -w terminie 14 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 

zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie               

z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego. 

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

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8. 

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej Umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd 

Powszechny właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9. 

 

Umowę   sporządzono   w   trzech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   egzemplarze   dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

Załączniki : 

1. Program Funkcjonalno-Użytkowy  

2.Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………………………  

3. Klauzula informacyjna RODO 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


