
 

 UMOWA MKUO ProNatura ZO/      /23  

zawarta w dniu … ……………….. 2023 roku pomiędzy:  

Międzygminnym Kompleksem  Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą                                     

przy ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000296965, posiadającą numer NIP: 9532559741, REGON: 340378577, nr BDO 000010322, kapitał 

zakładowy 29.997.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, reprezentowaną przez:  

Konrada Mikołajskiego – Prezesa Zarządu  

Jarosława Bańkowskiego – Wiceprezesa Zarządu  

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a   

…………..  

zwanym dalej „Usługodawcą" lub zamiennie „Wykonawcą”,  

zwanymi osobno ,,Stroną’’ a łącznie ,,Stronami’’,  

  

o następującej treści:  

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich 

umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone.  

Strony na podstawie złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego  (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710;                       

do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy) i wyboru oferty Wykonawcy zawierają umowę                      

o następującej treści:  

  

§ 1  

Przedmiotem umowy jest przegląd serwisowy wraz z dostawą części zamiennych dla dwóch tlenomierzy 

Emerson 6888, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……… 2023 r. (załącznik nr 1) oraz ofertą z dnia ………… 

2023 r. (załącznik nr 2).  Umowa obejmuje usługę wraz dostawą  o standardowym charakterze i na jej 

podstawie nie udziela się praw własności intelektualnej. 

 

§ 2 

1. Usługa będzie zrealizowana na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

(ZTPOK) prowadzonego przez Zamawiającego przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy w terminie do 

8 tygodni od dnia zawarcia umowy.  

2. Przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

wykonania usługi przez należycie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i wskazanych 

przedstawicieli Usługodawcy.  

3. Osobami kontaktowymi (uprawnionymi do uzgodnień poszczególnych czynności) są:   



- ze strony Zamawiającego: Jan Haak tel. +48 502560672 e-mail: j.haak@pronatura.bydgoszcz.pl,  

- ze strony Usługodawcy: ……………. tel. ……………… e-mail: …………………  

4. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom  

Usługodawcy  do pomieszczeń Zamawiającego– w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.   

5. Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostęp do swojego zaplecza technicznego w postaci źródła energii 

elektrycznej, wody, oświetlenia hali oraz zaplecza socjalnego (WC, umywalnia) na potrzeby 

wykonywanych prac. Powyższe nie przenosi na Zamawiającego jakiejkolwiek odpowiedzialności 

względem pracowników Usługodawcy za zapewnienie im zaplecza socjalnego i wypełnienie wobec nich 

wymogów BHP, które spoczywają w dalszym ciągu na Usługodawcy. W szczególności w przypadku,                  

w którym udostępnione przez Zamawiającego środki i zaplecze nie będą wystarczające do wypełnienia 

przez Usługodawcę jego obowiązków wobec pracowników- Usługodawca zapewni pozostałe niezbędne 

wyposażenie, sprzęt i zaplecze we własnym zakresie.  

6. Usługodawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji prac, w szczególności urządzeniami, 

których prace dotyczą, innymi urządzeniami, ciągami technologicznymi, które zostały mu udostępnione 

i nie wnosi zastrzeżeń.  

7. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór właściwych materiałów, sprzętu oraz techniki 

wykonania Przedmiotu umowy. Za stan techniczny urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania prac 

odpowiada Usługodawca, który oświadcza, że posiada własny sprzęt i zasoby ludzkie niezbędne do 

wykonania umowy.  

8. Usługodawca oświadcza, że wszelkie prace będą przeprowadzone przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia, kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane przepisami prawa, a w szczególności przepisami 

BHP oraz że stan ten będzie utrzymywał się przez cały okres realizacji Umowy, a on sam będzie realizował 

względem wszelkich osób skierowanych przez niego do wykonywania prac lub prowadzących prace w 

jego imieniu i na jego rzecz wszelkie obowiązki z tym związane (w tym w zakresie BHP). Ponadto 

Usługodawca oświadcza, że wszelkie prace będą przeprowadzone przez osoby posiadające aktualne 

badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla danego rodzaju 

prac/stanowiska. Usługodawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie kopie wyżej wskazanych 

dokumentów dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w zdaniu poprzedzającym.   

9. Usługodawca jest zobowiązany w szczególności do:  

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi               

oraz jeśli będzie to wymagane z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego,  

2) zapewnienia ochrony i BHP oraz prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP oraz przepisów 

przeciwpożarowych, w tym poleceń kierownictwa zamawiającego i obowiązujących u Zamawiającego 

regulaminów, instrukcji etc., z którymi Usługodawca zapoznał się i do których nie wnosi zastrzeżeń,  

3) zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie 

wykonywania prac zgodnie z właściwymi przepisami BHP, w tym obowiązującymi u Zamawiającego, 

z którymi Usługodawca zapoznał się i do których nie wnosi zastrzeżeń.   

4) w sposób zapewniający bezpieczeństwo oznaczyć miejsce wykonania umowy, tak aby trakcie jej 

wykonywania na jej terenie lub w obrębie ewentualnego oddziaływania nie znalazły się osoby nie 



uczestniczące bezpośrednio przy jej realizacji oraz nieposiadające odpowiedniego przeszkolenia                       

i środków bezpieczeństwa,   

5) uporządkowania po wykonaniu wszystkich prac, we własnym zakresie i na własny koszt miejsca ich 

prowadzenia oraz pozostawienia terenu ich prowadzenia w stanie nadającym się do normalnego 

korzystania.   

10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków, o których mowa                        

w niniejszym paragrafie. Usługodawca jest podmiotem całkowicie odpowiedzialnym za przestrzeganie 

norm BHP i innych obowiązków określonych w niniejszej umowie.  

 

§ 3  

1. Usługodawca przy wykonywaniu niniejszej umowy może posługiwać się innymi podmiotami                                      

i podwykonawcami w zakresie przedmiotu Prac wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.  

Nie dotyczy to przewoźników.   

2. Jeżeli przy wykonywaniu niniejszej Umowy Usługodawca będzie posługiwał się innymi podmiotami                   

(w tym podwykonawcami lub przewoźnikami) Usługodawca ponosi odpowiedzialność za ich działania                 

i zaniechania jak za działania i zaniechania własne.  

3. Usługodawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia wymagane do wykonywania 

oferowanych przez siebie usług.  

4. Usługodawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, o ile jest to wymagane, to zgodnie z wymogami zawartymi w PN i dokumentacją 

DTR, wewnętrznymi procedurami i wskazówkami Zamawiającego  oraz przy zachowaniu profesjonalnej 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.   

  

§ 4  

1. Za należyte wykonanie umowy Usługodawcy przysługiwać będzie ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 

……………..,00 zł brutto (słownie: …………….. złotych …/100).  Powyższa kwota zawiera należny podatek 

VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. Kwota netto wynagrodzenia wynosi ……… (słownie: 

…………….. złotych …/100).   

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.   

3. Zamawiający dokona płatności na rzecz Usługodawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w formie przelewu na nr konta Usługodawcy podany na fakturze,                                         

z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment. 

Usługodawca zobowiązany jest do zamieszczenia na fakturze numeru niniejszej umowy.  

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Usługodawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.  

5. Za datę zapłaty strony uznają dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu 

rachunek bankowy Zamawiającego.  



6. Wszystkie określone wyżej stawki wynagrodzenia, jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z niniejszej 

Umowy, obejmują całość należnego Usługodawcy za daną usługę wynagrodzenia, w tym wszelkie koszty, 

które Usługodawca zobowiązany będzie ponieść celem ich prawidłowego wykonania.  

7. Usługodawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie rachunkiem 

zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa                  

w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub 

nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do 

dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie                    

o należytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w  którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał 

numeru rachunku Usługodawcy- wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie 

uważany za pozostającego w opóźnieniu.  

8. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 

pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom                                       

w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2022r., poz.  893 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia  

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne                       

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.  

9. Usługodawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej cesji.  

  

§ 5  

1. Usługodawca udziela Zamawiającemu 6-miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz 12-miesięcznej 

gwarancji na dostarczone części zamienne licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.   

2. W razie stwierdzenia usterek, awarii urządzeń podlegających gwarancji, Usługodawca w zakresie 

wykonanych przez siebie prac przystąpi do usuwania zgłoszonych usterek w terminie 2 dni roboczych od 

dnia pisemnego zawiadomienia go o tym fakcie (dopuszczalna droga poczty elektronicznej na adres 

wskazany w niniejszej umowie), chyba że odpowiedzialność za ich powstanie ponosi podmiot trzeci,                       

co Usługodawca wykaże.   

3. Czas usuwania zgłoszonej usterki lub awarii zostanie określony przez przedstawiciela Usługodawcy po 

przeprowadzonej wizji lokalnej serwisanta obopólnie uzgodniony z zamawiającym. 

4. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady lub usterki przez Usługodawcę w uzgodnionym 

terminie bądź braku jakiejkolwiek odpowiedzi Usługodawcy w ciągu 16 godzin od otrzymania zgłoszenia 

wady lub usterki, przekazanego Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres 

wskazany w § 2 ust. 3 powyżej lub na adres ______ Zamawiający jest uprawniony zlecić naprawę osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody sądu. 

 

§ 6  

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Usługodawcy zapłaty  kar umownych z tytułu:  



1) zwłoki, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność w wykonaniu usług  objętych umową                     

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy- w wysokości 0,5% wartości 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej 

jednak niż 10 %  wartości wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 4 ust. 1;  

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy lub podmiotów, za które 

Usługodawca odpowiada lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Usługodawcę -                          

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1;  

3) zwłoki, za którą odpowiedzialność ponosi Usługodawca w usuwaniu usterek lub wad w okresie 

gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,5 %  wartości wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 %  wartości 

wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 4 ust. 1.  

2. Limit wszystkich kar (suma) ona jakiejkolwiek podstawie nie może przekroczyć 15% wartości netto 

przedmiotu umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, spowodowanych wyłącznie 

działaniem umyślnym Zamawiającego, Usługodawcy przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiającego 

kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto.  

4. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego kary umowne nie wyłączają 

dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym uzupełniającego) przewyższającego wartość 

zastrzeżonych kar z ograniczeniem do wartości umowy.  

5. Usługodawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia należności 

wynikających z naliczonych kar umownych. 

6. Niezależnie od wszelkich innych postanowień, w zakresie w jakim nie narusza to bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, całkowita łączna odpowiedzialność Sprzedawcy, na wszelkich 

podstawach prawnych i faktycznych, i z tytułu jakichkolwiek roszczeń oraz żądań, ograniczona jest do 

kwoty równej wynagrodzeniu umownemu Sprzedawcy netto. Ponadto, Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu (i) jakiejkolwiek utraty: możliwości eksploatacji, produkcji, używania lub 

mocy, (ii) powstania lub wzrostu kosztów (w tym kosztów z tytułu kapitału, paliw, energii, mocy 

zastępczej) oraz (iii) utraty danych lub o podobnym charakterze oraz wyłączona zostaje 

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści, jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub 

pośredniej. 

§ 7  

1.  Oprócz wypadków wymienionych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (w tym- Kodeksu 

cywilnego) stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części niewykonanej:  

a) jeżeli nastąpi rozwiązanie firmy (likwidacja) Usługodawcy,  

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Usługodawcy, chyba że wykaże on iż mimo zajęcia 

jest w stanie należycie realizować umowę,   



c) jeżeli Usługodawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenia dodatkowego terminu 

wynoszącego 3 dni robocze (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).  

d) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, 

niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach, zaś 

Usługodawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

a wysokość poniesionych kosztów do dnia odstąpienia zostanie ustalona przez Strony na 

podstawie dowodów przedstawionych przez Usługodawcę  

2) Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający ponownie odmawia                       

z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu świadczenia, w terminie wskazanym w punkcie                    

1) powyżej.  

§ 8  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie 

pisemnego aneksu.  

2. Ilekroć w niniejszej umowie zastrzeżono dla jakiejś czynności wyłącznie formę pisemną, bez dalszego 

określenia, w razie wątpliwości uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności.  

3. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową, w szczególności dotyczącego jej zawarcia, 

wykonywania, wykładni, rozwiązania lub odstąpienia od niej, strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.  

4. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 

rozpoznawania w/w sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.  

5. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa 

polskiego, w szczególności- Kodeksu cywilnego.  

6. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, adresu                  

e-mail lub numeru telefonu. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może 

nastąpić pisemnie lub mailowo.  

7. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 6, pisma i informacje dostarczone zgodnie 

z dotychczasowymi danymi kontaktowymi, w tym pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za 

skutecznie doręczone.  

8. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                       

po jednym dla każdej ze stron.  

9. Wszelkie  załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.  

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                            USŁUGODAWCA  

  

 

 Załączniki:  

1. Zapytanie ofertowe  
2. Oferta Wykonawcy  


