
1 

 

 

 

  
 

System Zarządzania Jakością 
P/SZJ 8.4-01 

UMOWA - PROJEKT 
Znak:   

RC/P-35/2019 z dnia …………………..  

zawarta pomiędzy:  
 

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

     TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80                 REGON: 870525973 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 13.618.000,00 PLN 

 

reprezentowanym przez:  

 

1.  Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu, 

2. Grzegorz Brożek - Zastępca Prezesa Zarządu 

 

 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a firmą:    

  

 

 

 

 

reprezentowaną przez:   

 

zwaną dalej Wykonawcą 

następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest ( Przebudowa istniejącego oraz montaż nowego ogrodzenia  lub 

modyfikacja istniejącego oraz montaż nowego oświetlenia lub budowa wjazdu i chodnika z 

kostki brukowej oraz przebudowa podjazdu)*w zależności od złożonej oferty na cmentarzu 

dla zwierząt który jest zlokalizowany w Toruniu przy ul Kociewskiej 36-38.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostaw oraz wykonać prace zgodnie z wytycznymi 

przedstawionymi w załączniku nr 1 do umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone nowe elementy są fabrycznie nowe, pozbawione wad 

fizycznych i prawnych oraz nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego na rzecz 

osoby trzeciej. 

4. Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały winne być dopuszczone do 

obrotu i stosowania oraz powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość. 

 

§2 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od daty zawarcia umowy. 
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2. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 6 tygodni od daty przejęcia placu 

budowy. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest: 

a. Powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy i montażu/demontażu/prac 

budowlanych na co najmniej dwa dni robocze przed planowanym terminem, 

b. Zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac przed dostępem osób postronnych. 

c. Prowadzić wszystkie prace pod nadzorem osób wskazanych przez Zamawiającego na 

zasadach obowiązujących na danym terenie i obiekcie Zamawiającego, 

d. Do utylizacji odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami. 

4. Strony zgodnie postanawiają, iż moment odbioru przedmiotu umowy następuje z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru. 

5. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usuwać wszelkie 

wady i usterki przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia faksem lub 

drogą elektroniczną przez Zamawiającego na adres e-mailowy lub numer faksu wskazany w 

§5 ust 2. 

§3 

Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą: 

wynosi:  …………….. zł netto +  23%  podatek VAT  

słownie:  ……………………………… + 23% podatek VAT.  

 

 

 

§4 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi na 

podstawie faktury VAT.  

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy jest dokument(protokół) 

potwierdzający pełny odbiór przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za przedmiot umowy w formie przelewu 

bankowego na konto Wykonawcy w terminie …... dni od daty doręczenia faktury VAT. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP: 879-016-92-80. 

 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesiące gwarancji na przedmiot umowy, licząc 

od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w §2 ust.4 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć w okresie gwarancji wszelkie wady i 

usterki dostarczonych i zamontowanych elementów w terminie do 14 dni od dnia ich 

zgłoszenia faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego na adres e-mailowy - 

………………... lub numer faksu Wykonawcy - ……………………….. 

3. Koszt ewentualnego transportu od i do Zamawiającego zareklamowanego przedmiotu 

umowy obciąża Wykonawcę. 

4. Powyższe zapisy nie wykluczają dochodzenia przez strony roszczeń przewidzianych w 

Kodeksie Cywilnym.   

5. Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, ma prawo do 

zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 

uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. 

 

 

§6 
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1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów i w następujących 

wysokościach: 

a. W przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b. W przypadku opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 lub § 5 ust. 2) 

w usunięciu przez Wykonawcę braków, wad, lub usterek, zgłoszonych w okresie 

gwarancyjnym bądź rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 5 ust. 5 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości brutto umowy określonej w §3. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną w przypadkach określonych w ust.1 i 2. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej 

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę. 

 

§7 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu i 

numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 

doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną.  

3. Koordynatorem niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Paweł Misiak - tel. 

kom. 691 517 145. Zmiana koordynatora nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego 

powiadomienia. 

 

§8 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie.  

§9 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Załącznik do umowy: 

1) Zakres prac przy rozbudowie cmentarza dla zwierząt zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 


