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UMOWA URB/REG/35/..../2022 WZÓR 

 

Zawarta w dniu  ......................2022  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 Zamawiającym  

reprezentowaną przez: Rafała Tomczaka - Członka Zarządu 
 

a 
 

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

reprezentowaną przez: 
 

 

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych  z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) 

 

 

§1 

 

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

publicznego nr ZP-URB-35/2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  o wartości poniżej 

130.000,00zł.  

2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa suchej i mokrej  karmy dla psów i kotów na potrzeby 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40 o parametrach określonych 

szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia- formularz asortymentowo cenowy, stanowiącym 

załącznik nr 1. 

3. Oferowany towar powinien  charakteryzować się wysoką jakością oraz posiadać termin przydatności 

do spożycia co najmniej pół roku od daty dostawy produktu do Zamawiającego. 

4. Opakowania artykułów - muszą być odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, 

zapleśnienia, obecności szkodników, całe i szczelne. 

5.  Smak i zapach oferowanych produktów powinien być charakterystyczny dla danego artykułu bez 

obcych posmaków czy zapachów. 

 

§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. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4ti
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2. Dostawy towaru będą realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

3. Wykonawca będzie realizował dostawy przedmiotu umowy, w oparciu o złożone zamówienie, na teren 

Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kawiary 40 w Gnieźnie.  

4. Koszt przewozu, opakowania, ubezpieczenia na czas przewozu, rozładunku w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

§3 

 

1. Umowa zostaje zawarta od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2022r. 

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: 

Netto:  

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

ofertowym.  

Cena jednostkowa sucha karma dla psów  

netto:  

Cena jednostkowa sucha karma dla kotów 

netto:  

Cena jednostkowa mokra karma dla psów  

netto: 

Cena jednostkowa mokra karma dla kotów 

netto: 

2. W zależności od swoich faktycznych potrzeb powstałych w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający  

zastrzega sobie prawo do zamiany ilości asortymentu ( zwiększyć lub zmniejszyć) wskazanego w 

formularzu  asortymentowo - cenowym w ramach wartości umowy; 

3. Nie dopuszcza się w trakcie trwania umowy, zmian cen jednostkowych określonych w formularzu 

ofertowym; 

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

formularzu ofertowym , na konto nr …………………………………………................................. wskazane przez 

Wykonawcę w fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT, pod warunkiem jej 

zgodności z treścią zamówienia. 

5. 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. 

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

7840041944. 
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7. 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). 

8. 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 2021r. poz. 424). 

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

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

10. Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie nie niższym niż 50 % wysokości wartości netto 

zamówienia określonej w ust. 1. 

 

§5 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od daty wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy 

dotkniętego wadą. 

2. W ramach uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, Zamawiający może żądać, a 

Wykonawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w terminie 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o ujawnieniu wady. 

3. Jeżeli Wykonawca dysponuje gwarancją pochodzącą od producenta, zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające.  

4. W ramach gwarancji jakości za wady rzeczy dające się usunąć, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

wad na własny koszt w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie. 

5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest wysokiej jakości oraz spełnia właściwe normy i 

wymagania techniczne. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, które nie nadają się do usunięcia, Wykonawca w 

uzgodnionym z Zamawiającym terminie, dostarczy bezpłatnie i na własny koszt towar wolny od wad. 

7. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilościowych w dostawach będą 

rozwiązywane w drodze postępowania reklamacyjnego. Zamawiający zgłasza reklamację nie później 

niż w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązany 

jest do dostawy brakującego towaru na swój koszt, w terminie 7 dni roboczych licząc od daty 

otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 

§6 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: 

Po stronie Zamawiającego:     Po stronie Wykonawcy:   

Katarzyna Fikus       .................................... 

tel 61 4245865       .................................... 
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§7 

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; 

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 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do usunięcia niezgodności,  w szczególności w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął 

wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w 

wezwaniu Zamawiającego. 

2.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego   

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§9 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, z wyjątkiem zmiany o której mowa w 

§ 10 ust. 2 pkt. c,d,e,f zwiększenie lub zmniejszenie asortymentu dokonywać się będzie na podstawie 

zamówień przesyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: 

a) w zakresie wynagrodzenia jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,  a w szczególności gdy 

Wykonawca zaproponuje upusty, 

b) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia 

itp.), 

c) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to 

zmiany przedmiotu umowy, 
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d) w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia asortymentu towarów wskazanych w umowie  w 

formularzu asortymentowo – cenowym, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia wartości brutto 

umowy, 

e) w przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, tak w 

przypadku podwyżki jak i obniżki. 

f) sytuacji gdy w okresie obowiązywania umowy Wykonawca nie będzie mógł dostarczyćprzedmiot 

umowy , ze względu na to, że producent danego towaru wycofał go z produkcji lub wprowadził inne 

jego oznaczenie, a na jego miejsce wprowadził towar o innym oznaczeniu  i zmiany te nie obniżają 

standardu określonego w formularzu asortymentowo - cenowym. 

 

§10 

 

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. 

3. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§11 

 

Umowę   sporządzono   w   trzech  jednobrzmiących   egzemplarzach,   dwa   egzemplarze   dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1.Formularz asortymentowo – cenowy 

2.Klauzula informacyjna RODO. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
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