
WZÓR        UMOWA URB/UZP/...../.../2022  

 

Zawarta w dniu ..............2022 roku w Gnieźnie pomiędzy:  

URBIS Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX 

Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości  

23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, BDO: 000003889, zwaną w dalszej treści 

umowy Zamawiający , reprezentowaną przez:  

Rafała Tomczaka- Członka Zarządu  

a  

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

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą  ,  

reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………………….. 

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami  

 

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 przetargu nieograniczonego. 

 
§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego ( rok produkcji nie starszy niż 2021 rok), 

nie używanego, w pełni sprawnego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego, jednowałowego  

( dalej przedmiot umowy) szczegółowo opisanego  w załączniku nr 1 – opis przedmiotu 

zamówienia oraz w załączniku nr 2 - Oferta Wykonawcy  stanowiącymi integralną część umowy. 

2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w Zakładzie Zagospodarowania Odpadow, Lulkowo 12a,  

62-200 Gniezno. Wykonawca uwzględni wszystkie koszty z tym związane. 

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport przedmiotu umowy do miejsca 

dostawy, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty i uszkodzenia.  

4. Dokładny termin dostawy (dzień roboczy w godzinach od 7:00 do 14:00) zostanie wskazany przez 

Wykonawcę nie później niż z 72 godzinnym wyprzedzeniem.  

5. Wykonawca w dniu odbioru wyda również komplet dokumentacji technicznej.  

6. Czynność odbioru przedmiotu umowy uznaje się za sfinalizowaną w przypadku spełnienia 

warunków określonych w ust. 2 -5 , po sprawdzeniu przedmiotu umowy i dokumentacji na 



miejscu odbioru i potwierdzeniu spełniania wymagań. Niespełnianie powyższego może zostać  

uznane za zwłokę w realizacji umowy, a następnie za nienależyte wykonanie umowy.  

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół.  

8. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy niezgodnego ze złożoną ofertą i 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, w tym 

dostarczonego bez kompletnych dokumentów wymienionych w § 1 ust.5.  

9. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy 

do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń przedmiotu umowy. . 

 
§ 2 

 
1. Cena ryczałtowa zawarta w ofercie zawiera wszystkie koszty i jest niezmienna do końca realizacji 

niniejszego zamówienia.  

2. Całkowita wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  

netto :  

brutto:  

3. Rozliczenie umowy nastąpi fakturą VAT, wystawioną po sporządzeniu protokołu odbioru, o 

którym mowa w § 1 ust. 6 i podpisaniu go przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

4. Zapłata kwoty określonej w § 2 ust 2 za dostarczony przedmiot umowy będzie zrealizowana 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………...................... 

w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, pod warunkiem jej zgodności z treścią 

zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu fakturę 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. 

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 2021 r. poz. 424). 

9. Wykonawca oświadcza,  że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT a konto bankowe 



wskazane na fakturze jest kontem firmowym, do którego prowadzony jest rachunek bankowy 

VAT. 

§ 3 
 

Termin wykonania przedmiotu umowy :  
§ 4 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy.  

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji  i rękojmi obejmuje wady ujawnione w okresie, o którym 

mowa w ust. 1 i biegnie od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie regulowane niniejszą umową nie mogą być mniej korzystne niż 

gwarancje producenta.  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii lub usterki przedmiotu umowy, Wykonawca 

przystąpi do jej usunięcia następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.  

5. Zgłoszenia awarii i usterek przekazywane będą na nr telefonu ………….............., lub e-mail ……………  

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 

w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od przekazania Wykonawcy pisemnej lub za 

pośrednictwem e-mailowa reklamacji złożonej przez Zamawiającego. Reklamacja składana jest w 

terminie 7 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady przez Zamawiającego. W przypadku gdyby 

usunięcie wady w terminie 7 dni nie było możliwe z powodu braku dostępności części (co 

Wykonawca potwierdzi oświadczeniem pisemnym złożonym wobec Zamawiającego), naprawa 

może nastąpić w terminie ustalonym przez strony, przy czym wówczas Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia Zamawiającemu zastępczego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego o 

zbliżonych parametrach technicznych, na własny koszt, na okres od 8 dnia (włącznie) od daty 

zgłoszenia wady do dnia naprawy mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez 

producenta, jeżeli producent wystawi również dokument gwarancyjny.  

8. Jeżeli wykonując swoje obowiązki Wykonawca dokonał istotnych napraw lub wymiany przedmiotu 

umowy na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad 

lub zwrócenia rzeczy naprawionej, a w innym wypadku termin ten ulega przedłużeniu o czas, w 

ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy Wykonawca nie mógł z niego korzystać.  

9. Wykonawca zobowiązuje się po każdej naprawie sporządzić protokół naprawy i przekazać go 

Zamawiającemu. Protokół musi zawierać co najmniej określenie wykonanych czynności, 

uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów.  



10. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 2 lat od daty podpisania protokołu 

odbioru.  

§ 5 
 

1. Obowiązkową formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w 

następujących wypadkach i wysokościach:  

1) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w usunięciu wad i awarii stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego netto;  

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości  20% wynagrodzenia umownego netto. 

2. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 

podstawie noty obciążeniowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.  

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

przekroczyć  20 %  maksymalnej wartości netto umowy. 

5. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary 

umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar 

umownych. 

6. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego netto 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.  

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
[zapisy wzoru umowy zostaną doprecyzowane w zależności od formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy] 
 

1. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5 % wartości niniejszej 

umowy i wynosi ………………….. zł (słownie: ………………………………..…../100).  



2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie……………………. 

…………………………………………… na kwotę …………….. złotych (słownie: ……………………………………/100).  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

4. Wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 od 

dnia wykonania przedmiotu umowy,  uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

§7 

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do dokonywania wszelkich czynności związanych z 

odbiorem przedmiotu umowy jest: Pan Jerzy Utig tel. 61 424 58 66  

 
§ 8 

 
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 Wykonawcą dokonać zmiany 

umowy.  

3. Postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako podstawy prawnej roszczenia o 

zmianę umowy, lecz jedynie jako możliwość jej zmiany. 

§9 
 

 
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. 



2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień niniejszej umowy oraz 

bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu na usunięcie naruszenia, 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 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 w 

terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 10 

 

1. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany umowy będą dokonywane w formie aneksów sporządzonych na piśmie pod 

rygorem nieważności za zgodą Stron.  

§ 11 

 

Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§ 12 

 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na osoby trzecie bez 

zgody obu stron, wyrażonej na piśmie.  

§ 13 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach których 1 egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiający. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 



załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

2. Oferta Wykonawcy 

3.Klauzula informacyjna RODO. 

 


