
 

 

MKUO ProNatura ZO/137/22 

 

zawarta w dniu ................ 2022 r. pomiędzy: 

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

ul. E. Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy 

w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000296965; o wysokości kapitału 

zakładowego 29.423.000,00 zł wniesiony w całości, NIP  953-25-59-741, REGON 340378577, 

BDO 000010322 

reprezentowaną przez:   

Prezes Zarządu – Konrad Mikołajski 

Wiceprezes Zarządu –  Jarosław Bańkowski 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zwanymi łącznie „Stronami”, 

 
Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy, której 

ważność nie zależy od jej potwierdzenia przez jakikolwiek inny podmiot lub organ drugiej Strony,  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 2019r. Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.  1710, 

dalej PZP; do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy) i wyboru oferty Wykonawcy 

zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pompy obiegowej Scrubbera i części zamiennych do niej  

zwanych dalej „Produktami” zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i ofertą 

Wykonawcy, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

2. Załączniki wymienione w ust. 1 powyżej stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy w terminie do 14 tygodni od 

dnia zawarcia umowy osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika. W każdym przypadku 

Wykonawca obowiązany jest zapewnić jej całość i nienaruszalność, w tym odpowiednio 

zabezpieczyć przesyłkę.   

2. Dostawa Produktów nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, z uwzględnieniem ust. 1 

powyżej, w dzień powszedni w godzinach pracy Zamawiającego tj. pomiędzy godz.7.30 a 15.30 do 

siedziby Zamawiającego w Bydgoszczy  przy ul. E. Petersona 22. Zamawiający wymaga dostaw 

częściowych w miarę dostępności Produktów. 

3. Dostawa Produktów zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez 

zastrzeżeń przez  przedstawicieli obu Stron.  

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków ilościowych, wad lub innych nieprawidłowości                       

w dostarczonych Produktach, Wykonawca zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki dostarczyć 

Produkty zgodnie z zamówieniem i wolne od wad. W takim wypadku termin wskazany w ust. 1 

powyżej nie ulega przedłużeniu, a postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 



 

 

5. Dostarczone Produkty powinny odpowiadać w szczególności parametrom określonym w zapytaniu 

ofertowym i ofercie Wykonawcy, przepisom powszechnie obowiązującego prawa oraz  być zgodne 

z normami obowiązującymi dla tego typu produktów. Wykonawca obowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące Produktów, w tym m.in. wszelkiego rodzaju atesty, 

certyfikaty i świadectwa jakości.  

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach                

w realizacji niniejszej umowy. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte przez 

Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszt 

transportu) wynosi ………………  brutto (……………………00/100), w tym podatek od towarów i usług, 

zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. Płatność wynagrodzenia nastąpi w złotych polskich 

według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku, w którym w dniu 

wystawienia faktury kurs nie będzie notowany, zastosowanie znajduje średni kurs NBP 

opublikowany w ostatnim notowaniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury.1 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie płatne Wykonawcy na podstawie 

prawidłowo wystawionej i rzetelnej faktury VAT, przysłanej na adres 

faktura@pronatura.bydgoszcz.pl,  z terminem płatności wynoszącym 14 dni od dnia jej doręczenia 

Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, z zastrzeżeniem 

możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment. Faktura VAT 

powinna w swej treści zawierać określenie umowy, na podstawie której została wystawiona. 

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu zdawczo- odbiorczego 

wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.  

3. Wykonawca 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 (biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany tego stanu  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. 

4. Za dzień dokonania zapłaty Strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

kwotą należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. 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 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. 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Produkty są fabrycznie nowe, odpowiedniej jakości                                      

i funkcjonalności, wolne od wad fizycznych i prawnych, a w szczególności technologicznych, 

materiałowych lub wykonawczych, a także, że są wolne od obciążeń i praw osób trzecich. Ponadto 

Wykonawca oświadcza, że Produkty odpowiadają w szczególności parametrom określonym                          

 
1 W przypadku określenia wynagrodzenia w innej, powszechnie uznawanej walucie. 



 

 

w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy, przepisom powszechnie obowiązującego prawa oraz  

są zgodne z normami obowiązującymi dla tego typu produktów. 

2. W przypadku uszkodzeń powstałych u Zamawiającego, a spowodowanych niewłaściwą jakością 

dostarczonego przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z powołaniem rzeczoznawcy                       

i oceną techniczną pokryje Wykonawca. 

 

§ 5  

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

Zamawiającego Produktach, Zamawiający (pisemnie lub mailowo) prześle Wykonawcy reklamację, 

który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 tygodni wymieni reklamowane Produkty 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. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone Produkty. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty dostawy.  Wykonawca najpóźniej w momencie dostarczenia 

Produktu o których mowa w § 1 zobowiązuje się przekazać Wykonawcy oświadczenie gwarancyjne 

utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny). Gwarancją objęta jest 

całość dostarczonych Produktów. 

5. W razie ujawnienia się wad w dostarczonych, użytkowanych produktach Zamawiający zgłosi 

reklamację Wykonawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 tygodni od dnia 

zgłoszenia dostarczy Zamawiającemu na własny koszt Produkty wolne od wad albo dokonana 

naprawy, o ile będzie to technicznie możliwe  zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia                      

z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

7. Reklamacje zgłaszane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: ……………….  

 

§ 6 

1.  Zamawiającemu oprócz sytuacji wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego przysługuje prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy, w tym w części niewykonanej  w następujących sytuacjach:  

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

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b) gdy Wykonawca nie dostarczył Produktów w terminie określonym w § 2 ust. 1, 

c) gdy ponownie niemożliwy będzie odbiór Produktów z powodów, wskazanych w § 2 ust. 4,  

- w ciągu 10 dni od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu tych okoliczności przez Zamawiającego. 

2.  Przez odstąpienie rozumie się pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie wyrażające 

jednoznaczny zamiar odstąpienia od umowy. 

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający jest uprawniony do 

zastosowania następujących kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności wymienionych w § 6 ust. 1, jak 

również z powodu innych okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości                 

10 % wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1, 

b) w przypadku zwłoki w dostarczeniu zamówienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2 

ust. 1 - w wysokości 5 % wartości niedostarczonej terminowo części Produktów, określonej 



 

 

w ofercie Wykonawcy, za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15 % 

wartości niedostarczonej terminowo części Produktów,  

c) w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia wolnego od wad w stosunku 

do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 - w wysokości 5 % wartości części Produktów, której 

zwłoka dotyczy, określonej w ofercie Wykonawcy, za każdy rozpoczęty tydzień  zwłoki, nie 

więcej jednak niż 15 % wartości części Produktów, której zwłoka dotyczy, 

d) w przypadku zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady w wysokości 5 % wartości części Produktów, której zwłoka dotyczy, 

określonej w ofercie Wykonawcy za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki, nie więcej jednak niż 

15 % wartości części Produktów, której zwłoka dotyczy. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia należności 

wynikających z naliczonych kar umownych. 

3. Bez względu na zastrzeżone kary umowne Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 8 

1. Osobami kontaktowymi, uprawionymi do uzgodnień poszczególnych czynności są: 

- ze strony Zamawiającego: Stanisław Zwierzyński, adres email: 

s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl, tel. 507 876 322, 

- ze strony Wykonawcy: ………………… adres email: …………… , tel. ……………………. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu. 

3. W przypadku niezrealizowania obowiązku określonego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone, zaś zgłoszenia dokonywane pod 

dotychczasowym numerem telefonu- za skuteczne. 

§ 9 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego z tytułu 

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności 

takiej cesji. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się 

rozstrzygnąć na drodze polubownej, a jeśli to okaże się niemożliwe, spory będą rozstrzygane przez 

sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

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

Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

 

Załączniki: 
- nr 1 – zapytanie ofertowe 
- nr 2 –  oferta Wykonawcy 


