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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

Umowa MKUO ProNatura ZO/23/23 
 

zawarta w dniu … ……… 2023 r. 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, BDO 000010322, 
kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 
reprezentowaną przez: 
…………… 
………….. 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 

………………… 
zwaną dalej Dostawcą 
 
Strony na podstawie złożonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego  (zgodnie z art. 2 ust. 1 
pkt.1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 ze zm. do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy) i wyboru oferty 
Wykonawcy zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy są dostawy szkła, odczynników i wyposażenia laboratoryjnego do 

laboratorium Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Zamawiającego, 
zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiającego z dnia ……. i ofertą cenową Dostawcy z dnia 
……., stanowiącymi integralną część niniejszej umowy, na podstawie składanych przez 
Zamawiającego zamówień. 

2. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen przez okres obowiązywania umowy, 
zgodnie z ofertą cenową. 

3. Strony ustalają, że w czasie trwania niniejszej umowy, w ramach ustalonej wartości umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości przedmiotu dostawy 
w poszczególnym asortymencie, stosownie do zaistniałych potrzeb.  

4. W przypadku zmiany ilości towaru w poszczególnym asortymencie Dostawca naliczał będzie 
należność zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie. 

5. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający jest uprawniony, ale nie jest zobowiązany do składania 
zamówień w minimalnej ilości. Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za dostawy  
faktycznie wykonane. 

6. W ramach niniejszej Umowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania 
zużytych opakowań po odczynnikach, które dostarczył w ramach zamówienia. 

 
 § 2 

1. Przedmiot umowy dostarczany będzie do miejsca, na terenie Miasta Bydgoszczy, wskazanego 
przez Zamawiającego w zamówieniu, na własny koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawca zobowiązany 
jest do wyboru właściwego rodzaju i środka transportu oraz należytego zabezpieczenia 
przedmiotu poszczególnych dostaw przed uszkodzeniem. 

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zamówień na pojedyncze asortymenty. 

3. Ilość dostaw, ich rodzaj oraz miejsce dostawy Zamawiający będzie uzgadniał z Dostawcą 
telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z 2-dniowym wyprzedzeniem.  
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4. Zrealizowanie każdej dostawy będzie potwierdzone protokołem odbioru, podpisanym 
obustronnie przez wskazanych przedstawicieli stron. 

 
§ 3 

1. Łączna kwota brutto za dostarczony w ramach niniejszej umowy przedmiot dostawy wskazany                    
w § 1 wynosi _____________ zł  (słownie: ____________ /100) , w tym należny podatek od 
towarów i usług (VAT) _______%.   

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wartości zamówienia do 20 % w stosunku do 
całkowitej wartości zamówienia wskazanej w ust.1 w zależności od potrzeb laboratorium. 
Wykonawca będzie do dostaw dodatkowych stosował ceny jednostkowe nie wyższe niż zawarte 
w złożonej ofercie. W związku z powyższym maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy 
uwzględniające podstawowy przedmiot dostawy wraz z możliwym zwiększeniem zamówienia nie 
przekroczy kwoty brutto …………….. zł  (słownie: …………… /100).   

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności po każdej dostawie towaru, 
z uwzględnieniem jego ilości, w terminie 30 dni od daty doręczenia oryginału prawidłowo 
wystawionej przez Dostawcę faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek 
bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie 
protokołu odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie za poszczególne dostawy 
stanowić będzie sumę iloczynów ceny jednostkowej za towary danego rodzaju i ich ilości. Faktura 
powinna, o ile to technicznie możliwe zawierać wskazanie numeru niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo 
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 Wykonawcy - wstrzymania 
się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu. 

5. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy dopuszczalna jest wyłącznie za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego.  

6. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych: 
a) Zamawiający wyznacza Krzysztofa Dębińskiego, tel. 52 5065907, adres email: 

k.debinski@pronatura.bydgoszcz.pl  
b) Dostawca  wyznacza:  ………. tel. ……… adres email: ……… 

Zapłata jest uważana za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. 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 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 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. 

 
§ 4 

Strony zawierają umowę na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania lub do czasu wyczerpania 
całkowitej wartości zamówienia określonej w § 3 ust 1 albo tej kwoty powiększonej o 20% jej 
wartości zgodnie z § 3 ust.2. 

 
§ 5 

1. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający prześle reklamację Wykonawcy mailowo, 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia brakujących towarów lub 

mailto:doradca@sylchem.com.pl
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wymiany towarów wadliwych na wolne od wad, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od 
dnia otrzymania reklamacji. 

2. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotu dostawy 
w momencie jego wydania. 

3. Zamawiający dokona sprawdzenia jakości przedmiotu dostawy w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
wydania przedmiotu dostawy. Powyższy termin nie wyłącza możliwości późniejszego zgłoszenia 
przez Zamawiającego roszczeń w związku z ujawnieniem się wad ukrytych dostarczonych 
produktów. 

4. Na dostarczony sprzęt oraz urządzenia obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez 
producenta/producentów produktów.  

 
§ 6 

1. Stronom przysługuje prawo dochodzenia kar umownych  następujących przypadkach: 
1) Zamawiający może dochodzić kar umownych w następujących przypadkach: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości 
brutto przedmiotu umowy określonego w § 3 ust.1; 

b) dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową produktu w wysokości 5 % wartości 
brutto dostarczonego wadliwego produktu; 

c) zwłoki w dostawach produktów, zwłoki w wymianie wadliwych produktów w wysokości 2 
% wartości dostarczonych lub wymienionych z opóźnieniem produktów brutto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć  
i dochodzić od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości  brutto przedmiotu 
umowy. 

2. Dostawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia należności 
wynikających z naliczonych kar umownych. Zapłata jakichkolwiek kar umownych nie zwalnia 
Dostawcy z realizacji postanowień umowy. 
 

§ 7 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa wyżej, na zasadach 
ogólnych. 

2. Wszelkie zastrzeżone w niniejszej umowie uprawnienia Zamawiającego na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę są względem siebie 
niezależne i mogą być według jego wyboru dochodzone łącznie lub każde z osobna. 

 
§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w tym w  części niewykonanej w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  do 15 dni po powzięciu wiadomości o 
tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 

b) jeżeli nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

realizację umowy, 
d) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do jej należytego wykonywania z wyznaczeniem dodatkowego terminu. 
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3) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający po raz trzeci lub 
kolejny odmawia z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu dostawy. 

2. W przypadkach wskazanych w ustępie 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie 
z tytułu rzeczywiście i należycie wykonanej do dnia odstąpienia części umowy. 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności  mogą nastąpić za 

zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania się o zmianie danych kontaktowych, pod 

rygorem uznania informacji i oświadczeń skierowanych zgodnie z dotychczasowymi danymi za 
skutecznie doręczone. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może 
nastąpić w drodze poinformowania o tym fakcie drugiej strony przy pomocy wiadomości e-mail. 
 

§ 10 
 1. W wypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i zawarcia porozumienia. 
2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu w rozsądnym terminie, sądem 

wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową 
w szczególności dotyczących jej ważności, zawarcia, wykonywania, rozwiązania lub odstąpienia 
od niej oraz wszelkich roszczeń (w tym odszkodowawczych) z tym związanych będzie właściwy 
rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy. 

 
§ 11 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i innych aktów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

 
§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
 
 

 

 

Załączniki: 
1. zapytanie ofertowe  
2. oferta Wykonawcy  


