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                                                                                                                                                 Załącznik nr 2                                                                                                                                                         

UMOWA nr MKUO ProNatura ZP/ZO/45/21 

zawarta w dniu ……………….. 2021 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 

 

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

Bydgoszczy (85-862) przy ul. Ernsta Petersona 22, 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, 

którą reprezentuje: 

……………………………………… 

……………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

……………………………………...,  

którą reprezentuje: 

…………………………………….... 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” 
 

Reprezentanci Stron zgodnie oświadczają, że są należycie umocowani 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 2019 r. Prawo zamówień publicznych- t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2019  do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy) i wyboru oferty Wykonawcy 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

Definicje 

1. W niniejszej Umowie następujące terminy będą rozumiane i interpretowane w sposób podany 

poniżej:  

1) Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą.  wraz 

ze wszystkimi załącznikami;  

2) Strony – oznacza bez rozróżnienia Zamawiającego oraz Wykonawcę . 

3) Oferta - oferta Wykonawcy z dnia ……………………… wraz ze wszystkimi załącznikami 

4) ZTPOK – instalację Zamawiającego - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych zlokalizowany w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22, w którym realizowany 

będzie Przedmiot Umowy,  
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9)   Treść niniejszej Umowy oraz załączników do niej, w tym w szczególności treść zapytania 

ofertowego, Oferty Wykonawcy należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i 

wzajemnie wyjaśniające się. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest oczyszczenie drugiego ciągu kotła i parownika w kotle metodą 

piaskowania, które w przypadku oczyszczenia drugiego ciągu kotła winno być przeprowadzone bez 

budowy rusztowania z wykorzystaniem technik alpinistycznych, natomiast w przypadku oczyszczania 

parownika winno być przeprowadzone w sposób tradycyjny (powyższe zwane dalej Usługami lub 

Pracami).  

§ 2 

1. Prace, określone w § 1, zrealizowane będą na terenie ZTPOK w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 

22, w terminie 27-28 kwietnia 2021r. i powinny trwać nie dłużej niż 48 godzin od udostępnienia 

miejsca pracy przez Zamawiającego . 

2. Zamawiający stworzy niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp                                            

pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania ze źródeł energii elektrycznej i wody. 

4. Osobami kontaktowymi, uprawnymi do uzgodnień poszczególnych czynności są: 

- ze strony Zamawiającego: Stanisław Zwierzyński – Kierownik ds. utrzymania ruchu, adres email: 

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

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

 

§ 3 

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

i podwykonawcami wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego (zastrzeżenie to nie 

dotyczy przewoźników wykorzystywanych do transportu części, maszyn lub urządzeń), pod 

warunkiem iż wskazał w/w okoliczność w ofercie. 

2. Jeżeli przy realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami 

(w tym podwykonawcami), ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania, jak za działania 

i zaniechania własne. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór właściwych materiałów, sprzętu oraz 

techniki wykonania przedmiotu umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Prac zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, wymogami zawartymi w PN, wewnętrznymi procedurami i wskazówkami 

Zamawiającego oraz przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego 

mailto:s.zwierzynski@pronatura.bydgoszcz.pl#_blank
mailto:remontykotlow@poczta.onet.pl
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charakteru prowadzonej przez niego działalności – przy uwzględnieniu, iż wykonywane prace 

mogą być pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

2. Wykonawca oświadcza, iż ma niezbędne doświadczenie i wiedzę do wykonania Prac objętych 

niniejszą umową. 

3. 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, w tym posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do 

wykonywania prac uwzględniających zagrożenia dla danego rodzaju prac/stanowiska oraz że 

posiadają wymagane uprawnienia i przeszkolenia niezbędne do wykonywania prac stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, że stan ten będzie utrzymywał się przez cały 

okres realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

w trakcie wykonywania Prac, w tym w szczególności przepisów dotyczących: bezpieczeństwa 

i higieny pracy przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska. Powyższe obejmuje 

obowiązek przestrzegania wewnętrznych regulacji Zamawiającego obowiązujących na jego terenie 

w zakresie BHP i p-poż. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek 

naruszenie obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie. Wykonawca jest podmiotem 

całkowicie odpowiedzialnym za przestrzeganie norm BHP i innych obowiązków określonych w § 4 

Umowy. 

4. Wskazane wyżej usługi zostaną wykonane z uwzględnieniem obowiązujących w ZTPOK instrukcji 

i wewnętrznych aktów regulacyjnych. Instrukcje te udostępni Zamawiający. Zamawiający 

przeprowadzi wymagane wewnętrznymi procedurami szkolenie bhp w zakresie niezbędnym ze 

względu na rodzaj zleconych usług. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są lub 

mogą okazać się niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności zapoznał się 

z terenem Prac, warunkami technicznymi wykonawstwa Prac i nie składa w związku z tym żadnych 

zastrzeżeń. Za stan techniczny urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania Prac odpowiada 

Wykonawca, który oświadcza, że posiada własny sprzęt i zasoby ludzkie niezbędne do wykonania 

umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zorganizowania na własny koszt zaplecza prac, a w szczególności wyposażenia zaplecza 

zgodnie z potrzebami prowadzonych prac i obowiązującymi przepisami (zwłaszcza z zakresu 

BHP), 

2) utrzymywania w miejscu prowadzenia prac i jego otoczeniu czystości i porządku, 

3) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP oraz 

przepisów przeciwpożarowych, 
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4) 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. Wykonawca pozostaje właścicielem wytworzonych przez siebie 

podczas lub w związku z realizacją niniejszej Umowy odpadów i zobowiązany jest do ich 

zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem odmiennych 

ustaleń Stron (w szczególności z zastrzeżeniem przypadków, w których Zamawiający przyjmie 

przedmiotowe odpady do zagospodarowania we własnym zakresie), 

5) nabycia we własnym zakresie materiałów i urządzeń, potrzebnych do przeprowadzenia Prac. 

Materiały jakich użyje Wykonawca, powinny być fabrycznie nowe oraz spełniać właściwe dla 

tego rodzaju materiałów obowiązujące normy, w tym - posiadać aktualne certyfikaty atesty i 

dopuszczenia, a także spełniać wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Zamawiający 

ma prawo, ale nie ma obowiązku sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń używanych do 

realizacji umowy. Za prawidłowość użytych materiałów odpowiedzialność ponosi wyłącznie 

Wykonawca, 

6) uzyskania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich zezwoleń, zatwierdzeń, decyzji 

administracyjnych, badań technicznych, uzgodnień oraz sporządzenia odpowiedniej 

dokumentacji powykonawczej - jeżeli są wymagane dla zgodnego z prawem prowadzenia 

prac. 

7. W przypadku wystąpienia uwag co do jakości wykonanych prac, Wykonawca zobowiązuje się do 

bezzwłocznego usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad i nieprawidłowości. Strony ustalą 

termin należytego wykonania Prac w ramach poprawek i po ich dokonaniu Zamawiający  przystąpi 

do odbioru Prac.  

8. Wszelkie wady i stwierdzone nieprawidłowości w wykonaniu Prac będą zgłaszane na adres poczty 

elektronicznej Wykonawcy. 

9. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia nieprawidłowości w wykonanych pracach przez 

Wykonawcę bądź braku jakiejkolwiek odpowiedzi Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od 

otrzymania zgłoszenia nieprawidłowości Zamawiający jest uprawniony zlecić dokonanie poprawek 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Za wykonane Prace wykonane prace objęte niniejszą Umową Wykonawca otrzyma następujące 

wynagrodzenie (ryczałtowe) …………….,00 zł (słownie: …………………….. złotych ……../100).  

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po dokonaniu odbioru prac przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń, stwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym zgodnie 
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z postanowieniami niniejszej Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Po wykonaniu Prac Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego prawidłową i rzetelną fakturę 

VAT z terminem płatności wynoszącym 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Załącznik 

do faktury i warunek jej wystawienia stanowi protokół, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Na 

fakturze VAT należy wskazać nr umowy, na podstawie której została ona wystawiona. Fakturę 

należy doręczyć w formie papierowej do siedziby Zamawiającego przy ul. Ernsta Petersona 22,             

85-862 Bydgoszcz bądź elektronicznie na adres email: faktura@pronatura.bydgoszcz.pl.                          

W przypadku zamiaru składania faktur elektronicznych, przed wystawieniem pierwszej faktury, 

Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania porozumienia w sprawie  przesyłania faktur 

elektronicznych. Wzór porozumienia zostanie udostępniony zainteresowanemu Wykonawcy.  

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

w wyniku złożenia polecenia przelewu. 

6. 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. 

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 2013 r. 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. 

§ 6 

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

1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub jej 

rozwiązania bez wypowiedzenia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3)– w wysokości 10 000 zł; 

2) opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wykonaniu Prac objętych 

umową w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 i 2 - w wysokości 10% wartości 

zamówienia za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia; 

mailto:faktura@pronatura.bydgoszcz.pl
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3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowodowanych 

wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo 

dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 000 zł; 

2. Kara Umowna, z tytułu wymienionego w ust. 1 powyżej, powinna być zapłacona przez Stronę 

Zobowiązaną w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty przez Stronę 

Uprawnioną. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia lub 

jakiejkolwiek innej należności Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub jej 

potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy 

z obowiązku należytego wykonania jego obowiązków określonych w umowie. 

3. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie lub przepisach prawa na rzecz Zamawiającego 

uprawnienia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy są względem 

siebie niezależne i mogą być, według wyboru Zamawiającego, dochodzone łącznie lub każde z 

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

wyłączają dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym uzupełniającego) 

przewyższającego wartość zastrzeżonych kar. 

 

§ 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) Wykonawcy, 

b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania 

przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenia dodatkowego, 3-

dniowego terminu. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 7 dni po powzięciu wiadomości              

o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. 

2)  Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający ponownie 

odmawia z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu świadczenia, w terminie do 7 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3) W przypadku braku lub utraty w trakcie realizacji umowy wymaganych przepisami prawa 

uprawnień do wykonywania jej przedmiotu przez wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.  
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2. Oświadczenie o odstąpieniu albo rozwiązaniu umowy określonym w ust. 1 winno być złożone 

drugiej stronie na piśmie w terminie do 7 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

zdarzenia będącego podstawą odstąpienia albo rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W sytuacji gdy umowa nie została w całości zrealizowana Wykonawcy należne jest 

wynagrodzenie częściowe odpowiednio do stopnia wykonanych Prac.  

 

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

niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności 

takiej cesji. 

9. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

10. Wszelkie  załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

  ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 


