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 UMOWA URB/REG/  /  /2020 

 

Zawarta w dniu .........................2020  roku w Gnieźnie pomiędzy: 

URBIS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 24/25, 62-200 

Gniezno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w 

wysokości 23.040.000,00 zł., NIP: 7840041944, REGON: 630952490, BDO: 00003889,  zwaną w dalszej treści 

umowy Zamawiającym ,  

reprezentowaną przez: Rafała Tomczaka - Członka Zarządu 

 

a 

 

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

 

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

publicznych tj. z dnia 11 września 2019 r.( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

 

 

§1 

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

nr ZP-URB-...../2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  o wartości poniżej 30.000,00 euro. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest  dostawa oraz montaż fabrycznie nowych ( nie starszych niż rok produkcji 

2019 ) i nie noszących śladów używania dwóch nieautomatycznych systemów wagowych.  

3. Wykonawca dostarczy i zamontuje system wagowy na śmieciarkach stanowiących własność Zamawiajacego : 

1) śmieciarka   VOLVO  FL618E ; 

2) śmieciarka   MAN TGS 26.320 6x2/4BL. 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do 15.04.2020 r. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje system wagowy na śmieciarkach wskazanych w §1 ust. 3 pkt. 1 i 2 niniejszej  

umowy. 

2. Montaż systemu wagowego nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 

3. Zamontowane systemy wagowe muszą posiadać w szczególności : 
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1) ważną ocenę zgodności w III lub IV klasie OIML a także posiadać pełną dokumentację techniczną oraz 

posiadać certyfikat jakości i bezpieczeństwa CE.  

2) terminal wagowy z wyświetlaczem LCD zamontowany w kabinie kierowcy z archiwizacją danych w 

formie pamięci PENDRIVE oraz wydruku na drukarce termicznej.  

3) udźwig od 550 kg do 600 kg 

4) możliwość opróżnienia aparatu zasypowego bez ważenia na dwóch śmieciarkach Zamawiającego. 

5) Systemy wagowe muszą spełniać w/w błędy w zakresie pracy temperatur -10°C + 40°C. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi 

przedmiotu zamówienia, 

1) szkolenie takie musi zakończyć się w dniu odbioru i przebiegać w siedzibie Zamawiającego, 

2) koszt szkolenia ponosi w całości Wykonawca. 

5. O faktycznym terminie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego 

telefonicznie z dwudniowym wyprzedzeniem. 

6. Odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele stron w siedzibie 

Zamawiającego. Dowodem zrealizowania przedmiotu umowy będzie podpisany przez Strony bezusterkowy 

protokół odbioru oraz ukończone szkolenie pracowników . 

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu i montażu przedmiotu zamówienia  bez wad. 

8. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo żądania do wydania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez wad. 

9. W przypadku dostawy sprzętu niezgodnego z opisem przedmiotu umowy lub nieodpowiadającego złożonej 

ofercie, Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy ich przyjęcia. 

10. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia prób technicznych, 

których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 

11. Podczas odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny określający warunki 

serwisowania przedmiotu umowy. 

12. Ponadto w trakcie odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim (w wersji drukowanej oraz elektronicznej); 

2) katalog części zamiennych ze wskazaniem ich dostawcy/ów (w wersji drukowanej lub  elektronicznej);  

3) certyfikat legalizacji. 

13. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru przedmiotu umowy bez wad. 

14. Za realizację przedmiotu umowy odpowiedzialne są następujące osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………. 

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………… 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają na kwotę :  

netto: …………………………………….. zł. 

brutto: ……………………………………. zł. 
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2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w 

tym w szczególności koszty transportu i montażu wag na wskazanych pojazdach, koszty legalizacji wag, koszty 

przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi wag, a także koszty obsługi i naprawy gwarancyjnej, oraz 

podatek VAT. 

3. Za wykonany przedmiot umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę określoną w §4 ust. 1 , na konto 

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

VAT, pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 3 dni od daty jej wystawienia 

za pośrednictwem operatora pocztowego, dostawcy usług kurierskich , osobiście lub poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania w postaci ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

5. Zamawiający oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania o nr PEPPOL 

7840041944. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Ustawy  z dnia 08 

marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 118). 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Ustawy  

z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118). 

8. Wykonawca oświadcza,  że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane na fakturze 

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

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone elementy systemu wagowego na okres 24 

miesięcy oraz na wykonaną usługę montażu na okres 36 miesięcy. 

2. Wymagany, minimalny okres całkowicie bezpłatnego serwisu to 24 miesięcy obejmujący (bezpłatny dojazd do 

siedziby Zamawiającego, bezpłatny serwis, w tym bezpłatne przeglądy gwarancyjne,  bezpłatną naprawę, 

wymianę zużytych  części i materiałów gwarancji ( bezpłatnie wszelkie wykonywane naprawy  i przeglądy, w 

tym zużyty materiał i robocizna), 

3. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny (na dostawę części jak i obsługę poza gwarancją), 

który winien znajdować się w odległości nie większej niż  100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca 

serwisu musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym lub rękojmi za wady jakiejkolwiek wady lub usterki 

dostarczonego przedmiotu umowy czas reakcji Wykonawcy nie może przekroczyć 24 godzin od momentu 

zgłoszenia awarii za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

5. Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy albo dokona wymiany 

przedmiotu umowy na wolny od wad o takich samych lub lepszych parametrach w terminie do 72 godzin.  

6. Strony zastrzegają możliwość wydłużenia terminu na usunięcie wad,  po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ( np. konieczność 

sprowadzenia części). Termin naprawy nie może przekroczyć 21 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 
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7. Naprawienie zgłoszonych wad lub usterek odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku braku 

możliwości  usunięcia stwierdzonych wad lub usterek u Zamawiającego Wykonawca pokrywa wszelkie koszty 

transportu przedmiotu umowy do serwisu Wykonawcy. 

8. W przypadku sprzeczności między zapisami w umowie dotyczącymi gwarancji a warunkami gwarancji 

określonymi w dokumentach gwarancyjnych, pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego 

według jego wyboru.  

9. W przypadku trzykrotnej usterki tego samego elementu przedmiotu umowy (towaru) Wykonawca 

zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu na nowy wolny od wad. 

10. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je  w sposób nienależyty, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, 

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy.  

11. Niezależnie od gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi przez okres 36 miesięcy od 

dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym  

§ 6 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kar umownych w wysokościach: 

1) w wysokości 100,00 złotych brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy 

w stosunku do terminu określonego w § 2; 

2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w 

przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.  

3. Kary, o których mowa w ust. 2  Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty 

takiej kary umownej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

6. Zapłacenie kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu umowy, jak 

również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 

§ 7 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy w sytuacji, 

gdy Wykonawca przekroczy termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 2 niniejszej umowy o więcej 

niż 5 dni kalendarzowych.  
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3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. Strony winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem 

wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

 

§ 8 

 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę   sporządzono   w   trzech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   egzemplarze   dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

Załącznikami : 

1. Oferta Wykonawcy  

2. Klauzula informacyjna RODO 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY 


