
UMOWA NR MKUO/ProNatura/ZO/81/ 18 

 

zawarta w dniu ……………… r. w Bydgoszczy  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, kapitał zakładowy 

29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu- Konrada Mikołajskiego 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, 

 

Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, że są w pełni umocowani do zawarcia niniejszej umowy, 

której ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ 

którejkolwiek ze Stron, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

Strony na podstawie zapytania ofertowego złożonego przez Zamawiającego oraz złożonej przez 

Wykonawcę oferty (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia Prawo Zamówień Publicznych – t. jedn. Dz. U. 

z 2017r., poz. 1579, dalej PZP do zawarcia niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy) 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa specjalistycznych butli 11 kg propan-butan z zaworem do 

poboru fazy płynnej do zasilania gazowego wózka widłowego wraz ze stojakiem na 12 butli (dalej 

jako Produkty/Przedmiot Umowy) dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ………….. r. 

oraz ofertą cenową z dnia …………….. r. stanowiącymi odpowiednio załączniki numer 1 i 2, na 

podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień. Wszystkie powyższe załączniki stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca 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 

zamówienia (ilości produktów) w poszczególnym asortymencie, stosownie do zaistniałych potrzeb.  

4. W przypadku zmiany ilości zamówionych Produktów w danym asortymencie w stosunku do oferty, 

Wykonawca 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. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówień o minimalnej wartości. 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za dostawy faktycznie wykonane. 

6. Wykonawca oświadcza, że jakość dostarczonych Produktów jest zgodna z obowiązującymi 

normami oraz, że Produkty są zwolnione z podatku od akcyzy. 

7. Wykonawca oświadcza, że materiały i urządzenia, jakich użyje do wykonania przedmiotu umowy 

(w tym do ich dostarczenia) będą spełniać właściwe dla tego rodzaju produktów obowiązujące 

normy, w tym - posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia.  

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, wewnętrznymi procedurami i wskazówkami Zamawiającego 

oraz przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej 

przez niego działalności.  

2. Wykonawca jest zobowiązany wraz z pierwszą dostawą dostarczyć w wersji papierowej karty 

charakterystyki Produktów. W przypadku aktualizacji karty Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

o tym fakcje Zamawiającego i dostarczy ją na zasadach jak wyżej.   

3. Wykonawca oświadcza, iż ma niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

4. Pracownicy Wykonawcy w czasie prowadzonych prac związanych z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy będą stosować się do poleceń osób wskazanych przez Zamawiającego, o ile będą one 

miały związek z realizacją niniejszej umowy i nie będą pozostawały w sprzeczności z jej 

postanowieniami.  

5. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa, 

a w szczególności przepisami BHP oraz że stan ten będzie utrzymywał się przez cały okres realizacji 

Umowy. Powyższe obejmuje obowiązek przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego 

obowiązujących na jego terenie w zakresie BHP i p-poż. 

 

 

 

§ 3 

1. Produkty dostarczane będą do siedziby Zamawiającego przy ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy, w 

ilości zgodnej z zamówieniem. 

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Koszt dostawy i 

odbioru butli oraz ich legalizacji spoczywa na Wykonawcy. 



3. Ilość dostarczanych Produktów oraz ich rodzaj (asortyment) w ramach każdego zamówienia 

jednostkowego Zamawiający będzie zgłaszał do Wykonawcy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Wykonawca dostarczy zamówienie najpóźniej w terminie do 2 dni od dnia wysłania 

zgłoszenia na adres mailowy ……………………………………………… W przypadku złożenia zamówienia do 

godz. 10 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie w tym samym dniu. Wykonawca 

oświadcza przy tym, iż odbiera korespondencję elektroniczną codziennie od pon. do pt. 

Wykonawca zobowiązany będzie wraz z dostarczeniem Produktów odebrać puste butle. 

4. Osobami kontaktowymi i przedstawicielami Stron do wykonywania czynności w ich imieniu                      

w ramach niniejszej umowy są:  

a)     ze strony Zamawiającego:  

Dominika Staroń – Kołodziej: Zastępca Kierownika Produkcji, tel. 695 653 219, adres email: 

d.kolodziej@pronatura.bydgoszcz.pl  

b) ze strony Wykonawcy:  

(imię i nazwisko): (stanowisko), tel. (numer tel.), adres email: (adres e-mail) 

 

§ 4 

1. Kwota brutto za dostarczone w ramach przedmiotu umowy Produkty ogółem nie może przekroczyć 

wartości brutto …………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………………………). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiście dostarczone Produkty objęte poszczególnymi 

zamówieniami po każdej dostawie, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze numeru niniejszej umowy. 

3. Podstawą niezbędną do wystawienia i płatności faktur będą protokoły odbioru (lub dokument WZ) 

podpisane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ureguluje należność w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury, 

wystawionej na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

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

prowadzącemu rachunek bankowy Zamawiającego. 

 

§ 5 

Strony zawierają umowę na czas określony 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu 

wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust 1. 

  

§ 6 

1. W razie stwierdzenia wad, niezgodności z umową lub braków w dostarczonych Produktach,  

Zamawiający (pisemnie lub mailowo) prześle Wykonawcy reklamację, który niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji, reklamowane Produkty 

wymieni na wolne od wad lub uzupełni brakujący asortyment. 

2. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości produktów w momencie ich 

wydania. 



3. W przypadku przekroczenia terminu, określonego w ust. 1 powyżej, Zamawiający, bez 

dodatkowego wezwania Wykonawcy, jest uprawniony do powierzenia zastępczego wykonania 

niniejszej umowy w części objętej reklamacją na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 7 

Stronom przysługuje prawo dochodzenia kar umownych  następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości 

brutto przedmiotu umowy; 

b) dostarczenia wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu w wysokości 5 % wartości 

brutto dostarczonego wadliwego Produktu; 

c) opóźnienia w dostawach Produktów w wysokości 2 % wartości brutto dostarczonych z 

opóźnieniem Produktów za każdy dzień opóźnienia; 

d) opóźnieniach w odbiorach Produktów w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za 

każdy dzień opóźnienia; 

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie 

działaniem umyślnym Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną                            

w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

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. 

 

 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

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

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 30 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 



d) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania 

przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania z wyznaczeniem dodatkowego 

terminu. 

2) 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. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy  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. 

 

§ 11 

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. 

 

§ 12 

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i innych aktów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

§ 13 

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

ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 

 

 

Załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe Zamawiającego z dnia ……………………………………. 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………………. 


