UMOWA NR

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 Zamawiającym ,
reprezentowaną przez: Rafała Tomczaka - Członka Zarządu
zwaną dalej ZAMAWAJĄCYM

a
……………………………………. ……………………………

reprezentowanym przez
1. ……………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ
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. z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu Separatora balistycznego BS 8-panelowy produkcji
Sutco - Polska sp. z o. o., mieszczącego się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
12a, 62-200 Gniezno.
2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca dokona wymiany następujących
elementów:
a) korbowód napędowy separatora balistycznego ZE00545 (podpory, obudowy małe, osłony,
uchwyty, elementy łączne, sprzęgło) – 1 kpl
b) korbowód wleczony separatora balistycznego ZE00546 (podpory, obudowy małe, osłony,
uchwyty, elementy łączne) – 1 kpl

c) panel separatora balistycznego (skrajne lewy i prawy oraz środkowy) – 3 szt.
d) amortyzator – 8 szt.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy ceny, o której mowa w § 4 ust.1, oraz do
protokolarnego odebrania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie,
a także środki materialne i sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się
wykonać ją z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki, a także w
uzgodnionym terminie.
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zostanie wykonany do dnia
20.11.2020 roku
2. Z zastrzeżeniem §10 ust. 1 Umowy, termin wykonania przedmiotu Umowy nie może się zmienić.
3. Zmiana terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w okolicznościach, o których mowa § 10
ust. 1 Umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§3
Przedstawiciele Stron

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu Umowy każda ze Stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
Po stronie Zamawiającego

Po stronie Wykonawcy:

Marek Śniadecki

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

Tel.:61 4245871 wew. 78

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

m.sniadecki@urbis.gniezno.pl
§4
Cena i warunki płatności

1. Ustala się wartość przedmiotu umowy, obejmującą wszystkie koszty związane z jej realizacją
(w szczególności dostawa oraz

koszty części,materiałów,

dojazd ekipy serwisowej,

zakwaterowanie, opłaty za autostrady,demontaż, montaż, rozruch) na kwotę:
Netto:
Brutto:
2. Zapłata

za

zrealizowany

przedmiot

umowy

nastąpi

na

konto

nr

……………..................………………………………. wskazane przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie

30 dni od daty wystawienia faktury VAT pod warunkiem jej zgodności z treścią zamówienia.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony bezusterkowy protokół
odbioru.
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
Odbiór przedmiotu umowy
1. O gotowości do odbioru przedmiotu umowy, zwanego w dalszej części Umowy „Odbiorem”,
Wykonawca powiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Zamawiający przystąpi do prac odbiorowych w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Przedmiotem odbioru będzie w
szczególności:
a) zgodność realizacji zamówienia z zapisami umowy i opisem przedmiotu zamówienia;
b) prawidłowość wykonania prac;
c) prawidłowy rozruch separatora balistycznego.
3. Pozytywny odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.
4. Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot Umowy ma wady, Zamawiający ma prawo
przerwać odbiór oraz wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad.
5. W przypadku wskazanym w § 5 ust. 4 Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
odbioru.

6. Koszty usunięcia wad, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy, pokrywa w całości Wykonawca.

§6
Gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał
wad wynikających z nieprawidłowego montażu lub wadliwości zastosowanych materiałów i
części .
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcy gwarancji ( montaż plus materiał i części).
3. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się.
4. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego
protokołu odbioru.
5. W ramach gwarancji Wykonawca 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 Wykonawcy w przypadkach uzasadnionych termin może zostać
wydłużony o okres niezbędny do wykonania naprawy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad i usterek w
terminie, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich,
bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
7. W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego Wykonawca będzie
zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody,
które powstaną podczas lub w związku z realizacją umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej
działalności gospodarczej.
§8
Zmiana umowy

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych
w art. 144 ust. 1 pkt. 2–6) ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy,
w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy w całości lub części na
skutek okoliczności niezależnych od żadnej ze stron Umowy, w szczególności takich, jak:
a) przyczyny losowe (np. huragan, powódź lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia
siły wyższej). Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby niniejszą Umowę
wykonać w obowiązującym kształcie, przy czym mają świadomość, że w trakcie jej realizacji z
uwagi na Stan Epidemii wprowadzony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
marca 2020r. mogą pojawić się okoliczności, które uniemożliwią w sposób czasowy lub trwały
jej należyte wykonanie. W takim przypadku, Strony w sposób polubowny uzgodnią dalszy
sposób wykonywania umowy. W przypadku gdy dochowanie formy pisemnej z uwagi na Stan
Epidemii jest niewskazane lub nadmiernie utrudnione, Strony zgodnie postanawiają, że dla
skutecznego wykonania czynności wystarczająca będzie forma wiadomości e-mail pod
rygorem nieważności.
b) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania
ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego,
czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków
finansowych na inwestycję) – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania
ofertą do dnia zawarcia umowy,
c)

w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, termin
zostanie przedłużony o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy

2. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie wystąpienia ww. okoliczności
uzasadniających wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy, z określeniem okresu wstrzymania
prac wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego
przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
W szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na
następujących warunkach:
a) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia publicznego w przypadku gdy Wykonawca z którym
została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie
z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach.
Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów
oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w zakresie nie mniejszym niż
dotychczasowych wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do
wykluczenia w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. Nowy Wykonawca

odpowiada solidarnie z dotychczasowym wykonawcą za zakres umowy dotychczas
zrealizowany,
4. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie w szczególności , jeżeli
Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni
żądaniu Zamawiającego.

2.

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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części Umowy.

3.

Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

4.

Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

5.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
zobowiązania szczegółowe:
a) w terminie dni siedmiu od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z wykonanych prac według stanu na dzień
odstąpienia;
b) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada, zobowiązany
jest do: - dokonania odbioru przerwanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace ,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

5. Odstąpienie dotyczy umowy w części niewykonanej.

§ 10
Kary umowne

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy następujące kary umowne:
1)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 200,00 zł.( dwieście złotych 00/100)
brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1
Umowy. Wysokość naliczonej kary nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2)

za zwłokę w wykonaniu napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w wysokości 200,00 zł.
( dwieście złotych 00/100) brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu
określonego w § 6 ust. 4 Umowy. Wysokość naliczonej kary nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 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 § 4 ust.1
niniejszej Umowy

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających
z Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.
§ 11
Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporu w związku z wykonaniem lub interpretacją niniejszej umowy,
którego nie da się rozstrzygnąć polubownie, strony umowy zgodnie oświadczają, że poddają się
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie określonych w umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Umowę

sporządzono

w

trzech jednobrzmiących

egzemplarzach,

dwa

egzemplarze

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

dla

