
                                                                                                                   

           

UMOWA nr MKUO ProNatura ZO/116/22 

 

zawarta w dniu   …………………………………………….  2022 roku 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  

…………………………………….., z siedzibą w …………………………., posiadającym NIP: ……………………………, REGON: 

……………………., zwanym dalej „Wykonawcą" 

 

zwanymi dalej bez rozróżnienia łącznie Stronami a każdy z osobna Stroną. 

o następującej treści: 

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. 

 

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie 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 2021 r. poz. 1129 do niniejszej umowy nie 

stosuje się przepisów tej ustawy) i na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę zawarto umowę  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Wykonanie zabudowy typu skrzynia 

z plandeką wraz z montażem na podwoziu Volkswagen Crafter oraz demontaż starej zabudowy – na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym z dnia …….. sierpnia 2022 r. (załącznik nr 1) oraz ofercie z dnia 

………………………….... 2022 r. (załącznik nr 2), które stanowią integralną część niniejszej Umowy (przedmiot 

zamówienia). 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 60 dni od podpisania 

umowy, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 



                                                                                                                   

           

2. Osoba do kontaktów (uprawniona do uzgodnień poszczególnych czynności)  

1) ze strony Zamawiającego: Jakub Ostrowski, adres email: j.ostrowski@pronatura.bydgoszcz.pl,  

tel. 786-813-920. 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do dokonywania zmian konstrukcyjnych w pojazdach 

oraz przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie, niezbędne do rejestracji 

pojazdu.  

5. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, oraz 

jeśli będzie to wymagane, z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego, 

2) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania badania technicznego  

i rejestracji pojazdu po dokonaniu zmian konstrukcyjnych (w tym m.in.: oświadczenie o zmianie 

konstrukcyjnej pojazdu, polegającej na zmianie rodzaju pojazdu z samochodu specjalnego  

o przeznaczeniu laboratorium techniczne na samochód ciężarowy, dokument z wagą pojazdu  

(po zmianie konstrukcyjnej) i in.). 

 

§ 3 

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

i podwykonawcami wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Jeżeli przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca będzie posługiwał się innymi podmiotami (w tym 

podwykonawcami lub przewoźnikami) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich działania 

i zaniechania jak za działania i zaniechania własne. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, o ile jest to wymagane, to zgodnie z wymogami zawartymi w PN, wewnętrznymi 

procedurami i wskazówkami Zamawiającego oraz przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej  

z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności.  

 

§ 4 

1. Za należyte wykonanie umowy Wykonawcy przysługiwać będzie ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 

…………………… brutto (słownie złotych: ……………………………… 00/100). Powyższa kwota zawiera należny 

podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

3. Zamawiający dokona płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  

z zastrzeżeniem możliwości zastosowania przez Zamawiającego mechanizmu tzw. split payment. Faktura 

powinna zawierać wskazanie numeru niniejszej Umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 



                                                                                                                   

           

5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wszystkie określone wyżej stawki wynagrodzenia, jeżeli co innego nie wynika wyraźnie z niniejszej 

Umowy, obejmują całość należnego Wykonawcy za daną usługę wynagrodzenia, w tym wszelkie koszty, 

które Wykonawca zobowiązany będzie ponieść celem ich prawidłowego wykonania, w szczególności 

koszt użytych i zakupionych materiałów oraz części. 

7. 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 

(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. 

8. 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. 

9. Wykonawca nie może przenieść bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego wierzytelności 

wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

 § 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.  

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia stwierdzonych wad lub/i usterek lub dostarczenia rzeczy  

lub elementu wolnego od wad na swój koszt, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu, na który 

gwarancja została udzielona. 

3. Termin usunięcia wad, liczony od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o tym fakcie (za formę 

pisemną Strony uznają również korespondencję wysłaną na adres poczty elektronicznej Wykonawcy 

podany w umowie), będzie uzgadniany wspólnie przez strony Umowy, a w przypadku braku 

porozumienia, co do powyższego, termin ten zostanie wyznaczony przez Zamawiającego 

z uwzględnieniem charakteru i rozmiarów wady. 

4. W razie odmowy usunięcia wad lub nieprzystąpienia do usuwania wad w terminie określonym w ust. 3, 

Zamawiający może usunąć wady sam lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające z udzielonej gwarancji jakości. 

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

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

 

§ 6 

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



                                                                                                                   

           

1) opóźnienia za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wykonaniu usług objętych umową  

w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokości 5 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie 

więcej jednak niż 50 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1; 

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podmiotów, za które 

Wykonawca odpowiada lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę -  

w wysokości 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1; 

3) opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w usuwaniu usterek w okresie gwarancji 

lub rękojmi za wady w wysokości 3 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30 %  wartości wynagrodzenia 

umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia od 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 4 ust. 1. 

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 

z ograniczeniem do wartości umowy. 

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

wynikających z naliczonych kar umownych.  

 

§ 7 

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: 

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,  

b) jeżeli nastąpi rozwiązanie firmy (likwidacja) Wykonawcy, 

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, chyba że Wykonawca wykaże,  

że nie wpłynie to na realizację niniejszej umowy, 

d) jeżeli Wykonawca nienależycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego wezwania przez 

Zamawiającego do jej należytego wykonywania i wyznaczenia dodatkowego, 7-dniowego terminu. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni po powzięciu wiadomości o wystąpieniu 

okoliczności uzasadniających odstąpienie, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy, możliwej do wykorzystania przez 

Zamawiającego, pomniejszone o koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w celu wykorzystania 

wykonanej części Umowy zgodnie z jej przeznaczeniem. 



                                                                                                                   

           

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

z przyczyn nieuzasadnionych odbioru przedmiotu świadczenia, w terminie do 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

 

§ 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. Umowa niniejsza została sporządzona w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

9. Wszelkie  załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta Wykonawcy 


