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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: 000003889,  zwaną w dalszej treści umowy Kupującym,  

reprezentowaną przez: Rafała Tomczaka - Członka Zarządu 

 

a 

 

zwanym w dalszej treści umowy Sprzedawcą, 

 

 

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 Sprzedawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego nr ZP-URB-360/2020 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości 

poniżej 30.000,00 euro. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia oraz montażu mobilnej rampy (dalej 

przedmiot umowy) o parametrach szczegółowo określonych w załączniku numer 1 .  Kupujący 

zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać oraz zapłacić Sprzedawcy określoną w niniejszej 

umowie cenę. 

3.  Przedmiot umowy zostanie dostarczony oraz zamontowany na terenie Zakładu  

Zagospodarowania Odpadów, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno w dzień  pracujący Kupującego,  

tj. poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych z Kupującym. Sprzedawca zawiadomi Kupującego o 

planowanej dostawie  z dwu dniowym wyprzedzeniem. 
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4. W ramach ceny określonej w §3 ust 1 niniejszej Umowy Sprzedawca zobowiązany jest do 

przeszkolenia pracowników Kupującego w zakresie montażu, demontażu oraz  funkcjonowania 

przedmiotu umowy. 

5. Sprzedawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, 

 a także środki materialne i sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się 

wykonać go z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki, a także w 

uzgodnionym terminie. 

§2 

 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia ……………………… 

2. Potwierdzeniem realizacji  przedmiotu umowy będzie spisany przez Strony bezusterkowy protokół 

odbioru. 

3. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot Umowy ma wady, Kupujący ma prawo przerwać 

odbiór oraz  wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin na usunięcie wad. 

4. W przypadku wskazanym w § 2 ust. 3  Umowy Kupujący wyznaczy Sprzedawcy dodatkowy termin 

odbioru. 

5. Koszty usunięcia wad, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, pokrywa w całości Sprzedawca. 

 

§3 

 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy na kwotę: 

netto:  

brutto:  

2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia  

w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT na konto bankowe o nr 

...................................... wskazane przez Sprzedawcę na fakturze VAT 

3. Sprzedawca zobowiązany jest doręczyć Kupującemu 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. 

4. Kupujący oświadcza, iż posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania  

o nr PEPPOL 7840041944. 

5. Kupujący 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). 

6. Sprzedawca oświadcza, że posiada/nie posiada* status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu  
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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. Sprzedawca oświadcza,  że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane na 

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

§4 

 

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości na dostarczony w ramach niniejszej umowy 

przedmiot umowy na okres .............miesięcy. Dokumentacja gwarancyjna zostanie przekazana 

Kupującemu w dniu dostarczenia przedmiotu umowy.  

2.  Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie Strony bezusterkowego  

protokołu odbioru.  

3. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny 

koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Na pisemny 

wniosek Sprzedawcy w przypadkach uzasadnionych termin może zostać wydłużony o okres 

niezbędny do wykonania naprawy. 

4. W przypadku, gdy Sprzedawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad i usterek w 

terminie, Kupujący ma prawo je usunąć na koszt Sprzedawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty 

praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

5. W razie zastępczego wykonania naprawy przez Kupującego, Sprzedawca  będzie zobowiązany do 

zwrotu wydatków poniesionych przez Kupującego na ten cel.  

 

§ 5 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: 

Po stronie Kupującego      Po stronie Sprzedawcy:  

Marek Grabowski     .................................... 

Tel.:                                                  .................................... 

 

§ 6 

 

1. Kupujący  naliczy Sprzedawcy następujące kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 200,00 zł.( dwieście złotych 

00/100)  brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 

§ 2  niniejszej Umowy. Wysokość naliczonej kary nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2) za opóźnienie w wykonaniu napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w wysokości  

200,00 zł. ( dwieście złotych 00/100)  brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  
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w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy. Wysokość naliczonej kary 

nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy. 

3) W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona 

drugiej stronie karę umowną w wysokości 15 % kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust.1 

niniejszej Umowy 

2. Kupującemu  przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Sprzedawcy. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Sprzedawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 

z Umowy. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody. 

§ 7 
 

1. Kupującyemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie w szczególności , jeżeli Sprzedawca z 

przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Kupującego. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Sprzedawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu. 

§8 

 

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

Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany treści niniejszej Umowy pod rygorem nieważności, wymagają zgody obu stron, 

 z zachowaniem formy pisemnej 

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

właściwy dla Siedziby Kupującego.  
 

§ 9 
 

Umowę   sporządzono   w   trzech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   egzemplarze   dla 

Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

 

 

 

załączniki: 

1. Opis przedmiotu umowy 

2. Oferta Sprzedawcy 

3. Klauzula informacyjna RODO 
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Kupujący       Sprzedawca 


