
 

UMOWA NR MKUO/ProNatura/ZO/118/22 

 

zawarta w dniu ……………………. 2022 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, BDO: 000010322, kapitał 

zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu- Konrada Mikołajskiego 

Wiceprezesa Zarządu – Jarosława Bańkowskiego 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………. 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, 

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 ze 

zm., 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 artykułów drogeryjnych opisanych w załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego z dnia ……….2022 r. (dalej jako Produkty) dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania 

Odpadów ProNatura Sp. z o.o.  z siedzibą w Bydgoszczy,  zgodnie z ofertą cenową z dnia …………...2022 

r. stanowiącą załącznik numer 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. 

§ 2 

1. Produkty dostarczane będą do Zamawiającego pod adres: ul. Prądocińska 28 Bydgoszcz. 

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



 

3. Dostawy należy wykonywać w godzinach pracy magazynu w dni robocze od poniedziałku do piątku 

od 600 do 1400. 

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

jednostkowego Zamawiający będzie zgłaszał do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Wykonawca dostarczy zamówienie w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia na adres mailowy 

……………………………………….. 

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

niniejszej umowy są:  

a)     ze strony Zamawiającego:  

Dział zamówień i handlu tel. 52 506 50 58, adres email: zamowienia@pronatura.bydgoszcz.pl  

b) ze strony Wykonawcy: ………………., tel. …….............., adres email: ……………………………..   

§ 3 

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

wartości brutto …………….. zł (słownie: …....................... złotych ……./100). 

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 podpisane bez zastrzeżeń 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ureguluje należność w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury, wystawionej 

na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 3, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split 

payment. 

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

rachunek bankowy Zamawiającego. 

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 (Dz.U.2022.893 t.j. ) 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 czas określony 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu 

wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust 1. 

§ 5 



 

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. 

§ 6 

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 tym w dostawach) w wysokości 2 % wartości brutto 

dostarczonych z opóźnieniem Produktów za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20 

% wartości brutto dostarczonych z opóźnieniem Produktów; 

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. 

§ 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 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. 

 



 

 

§ 9 

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. 

§ 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 Zamawiającego 
2. Oferta Wykonawcy  

 

 


