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WZOR UMOWA URB/UZP/..../.../2021 

 

Zawarta w dniu   ............... 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: Dariusza Grzegorza Zamiara - Prezesa Zarządu 

 

a 

 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

na podstawie wyboru dokonanego zgodnie z procedurami ustawy prawo zamówień publicznych z 

dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), w trybie podstawowym bez negocjacji  

 

§1 

 

Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drutu stalowego miękkiego oliwionego do prasy 

belującej o średnicy 3,2 mm w kręgach o masie od 100 - 120 kg, wytrzymałość na zrywanie  

350-400 N/m2 - 30.000 kg 

§2 

 

1. Dostawy towaru będą odbywały się sukcesywnie, po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego 

zamówienia (telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej) w maksymalnym 

terminie 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. 

2. Dostawy będą realizowane w dni pracujące Zamawiającego, od poniedziałku do piątku,  

w godzinach od 8:00 do 15:00.  

3. Wykonawca będzie realizował dostawy towaru w oparciu o złożone zamówienia. Dostawy będą 

realizowane do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno. 

4. Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonego towaru będzie zgodna z obowiązującymi 

normami przedmiotowo – jakościowymi oraz w I klasie jakości. 

5. Koszt przewozu, opakowania, rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ponosi 

Wykonawca. 
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§3 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres ..................................... 

2. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu, na który została zawarta lub wcześniej po 

wykorzystaniu maksymalnej wartości umowy określonej w § 4 ust. 1. 

 

§4 

 

1. Ustala się maksymalną wartość przedmiotu umowy, obejmującą wszystkie koszty związane z jej 

realizacją na kwotę:  

Netto:  

Brutto:  

W tym cena netto za 1 kg ……………………………. 

Wartość przedmiotu umowy została ustalona w oparciu o ceny jednostkowe, określone   w Ofercie 

Wykonawcy.  

2. Za każdą zrealizowaną dostawę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę według cen określonych 

w ofercie , na konto nr.................................................... wskazane w fakturze VAT, w terminie 

……………..dni od daty wystawienia faktury VAT, pod warunkiem jej zgodności z treścią 

zamówienia. 

3. 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. 

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

o nr PEPPOL 7840041944. 

5. 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). 

6. 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). 

7. Wykonawca oświadcza,  że jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe wskazane 

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

8. Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie nie niższym niż 60 % maksymalnej 

wartości umowy określonej w ust. 1. 
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§5 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony w ramach niniejszej umowy 

towar na zasadach określonych przez producenta.  

2. Towar zostanie objęty gwarancją jakości  z dniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 

 

§6 

 

1. Reklamacja z tytułu jakości, ilości towaru składana będzie przez Zamawiającego faksem, lub 

listem poleconym lub pocztą elektroniczną w terminie 2 dni od daty stwierdzenia złej jakości 

towaru lub braków w przesyłce/ dostawie. 

2. Wykonawca odpowiada za stwierdzone wady ilościowe i jakościowe (zewnętrzne uszkodzenie 

opakowania) dostarczonego towaru i zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia.  

3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca gwarantuje wymianę towaru na wolny od wad                  

w ciągu kolejnych 2 dni roboczych, po terminie określonym w ust. 2.  

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 reklamacja uważana 

będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 

5. Uchylenie się Wykonawcy w przypadku uznania reklamacji od wymiany towaru wadliwego na 

wolny od wad lub/i uzupełnienia braków w dostawie, daje Zamawiającemu prawo do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§7 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: 

Po stronie Zamawiającego:     Po stronie Wykonawcy: 

Marek Śniadecki      ....................................... 

tel.: 61 424 58 78 

kom. 516 991 575      tel. ................................. 

 

§8 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

1) W przypadku zwłoki w dostawie towaru, do określonego miejsca dostawy, w wysokości 

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

 

§9 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 

ust. 1 pkt. 2–4 oraz ust.2 ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, możliwość 

dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany:  

1) przedmiotu umowy w sytuacji zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących 

wpływających na zakres przedmiotu zamówienia ;  

2) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmian:  

a) stawki podatku od towarów i usług,  

2. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby niniejszą Umowę wykonać w 

obowiązującym kształcie, przy czym mają świadomość, że w trakcie jej realizacji 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. 

Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć 

lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Dostawcą dokonać zmiany 

umowy, w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe 

zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmianę sposobu wykonywania dostaw.  

 

§10 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której 

mowa w art.456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  
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2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących sytuacjach:  

a) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej umowy oraz 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia, w szczególności 

gdy Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w razie zaistnienia którejkolwiek z 

przesłanek opisanych w ust. 2 powyżej będzie skuteczne z dniem doręczenia danej stronie 

pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie musi zostać sporządzone w formie pisemnej 

i wskazywać na podstawy rozwiązania. Prawo do dokonania odstąpienia może zostać wykonane 

przez uprawnioną do tego Stronę w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności 

uzasadniających odstąpienie.  

 

§11 

 

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. 

 

§12 

 

Umowę   sporządzono   w   trzech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   egzemplarze   dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Oferta Wykonawcy 

2. Klauzula informacyjna RODO. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


