
UMOWA URB/REG/ .../...../2021 

 

Zawarta w dniu ......................2021 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 

 

a 

 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą  

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………… 

 

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 

 

§1 

 

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

publicznego nr ZP-URB-..../2021 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  o wartości poniżej 

130.000,00 zł. 

2. Na podstawie niniejszej umowy ( zwanej dalej "Umową") Zamawiający zleca Wykonawcy  

a Wykonawca zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, przeprowadzić audyt energetyczny  zgodnie z 

Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 01 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 468)  

dla URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie. Szczegółowe dane zawiera załączniki nr 1 - 4 do niniejszej umowy. 

3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza wobec Zamawiającego, że posiada odpowiednie doświadczenie 

i wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się przedstawić Wykonawcy 

konieczne dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania zatrudnianych przez siebie 

osób związanych z wykonaniem przedmiotu umowy  jak za swoje własne. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4ti


§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:  

 

§4 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: 

Po stronie Zamawiającego:     Po stronie Wykonawcy: 

Monika Cypryańska      .................................. 

tel.: 61 424 58 78      ................................... 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości: 

netto:  

brutto:  

2. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą nastąpi na podstawie                   

faktury VAT, po  wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Zapłata kwoty określonej w § 5 ust 1 za wykonany przedmiot umowy będzie zrealizowana 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

nr ……………………………………………………................... 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 2021 r. poz. 424). 

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 2021 r. poz. 424). 

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. 

 

 



§ 6 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 

Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania Utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, 

samodzielnie lub z innymi działami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony 

praw majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy 

techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie, 

w całości lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką 

(w tym techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem odbioru przez Zamawiającego 

egzemplarzy (materialnych nośników) przedmiotu  umowy. 

4. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

Zamawiającego. 

§ 7 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

1) W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

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

2) W przypadku nieusunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy w 

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



2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od jednej ze stron, zapłaci ona drugiej 

stronie karę umowną w wysokości 15 % wartości netto umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może 

przekroczyć  20 % wartości netto umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

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

Wykonawcy. 

§ 8 

 

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie przekazywać, ani nie wykorzystywać bez 

zgody Zamawiającego, wszelkich informacji dotyczących niniejszej Umowy, podmiotów 

zaangażowanych we współpracę przy  jej realizacji oraz informacji uzyskanych w związku lub przy 

okazji wykonywania niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie wygasa po rozwiązaniu 

Umowy. 

§9 

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy  o efektywności energetycznej  

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

Sąd Powszechny właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

Załączniki: 
1. Zakres; 
2. Zestawienie pojazdów; 
3. Zużycie paliwa; 
4. Zatrudnienie pracowników; 
5. Oferta Wykonawcy; 
6. Klauzula RODO. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


