
 

zawarta pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o. o.  

ul. Grudziądzkiej 159; 87 – 100 Toruń; 

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 PLN, 

reprezentowanym przez:  

1. Piotra Rozwadowskiego - Prezes Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a firmą: 

…………………………. 

………………………. 

………………………. 

NIP: ……………….; REGON: …………………. 

 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………… - ………………………….., 

zwaną dalej Wykonawcą 

następującej treści:   

 

§1 

Przedmiotem  umowy jest sukcesywna naprawa trzech sztuk kontenerów na odpady o pojemności  

30 m
3 

eksploatowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ulicy 

Kociewskiej 53 w Toruniu. Zakres usługi obejmuje: 

 

1. Prace spawalniczo blacharskie: 

a) prostowanie i naprawa ramy głównej pojemnika, 

b) wymiana poprzeczek nośnych w każdym pojemniku  (8 szt. ). Poprzeczki należy  wykonać z 

ceownika hutniczego 100 mm lub profilu  prostokątnego 100 x 50 mm, 

c) wymiana blachy na podłodze wraz ze skosami, blacha czarna grubości minimum 4 mm, 

d) wymiana rolek kontenera, 

e) wymiana ucha  kontenera pręt fi 50 mm (dostarczy Zamawiający), 

f) naprawa poszycia zewnętrznego (prostowanie, spawanie pęknięć i przecięć) do 5% 

powierzchni kontenera. 

g) Naprawa stopni drabinki wejściowej 5szt., 

h) Naprawa zamknięć i zawiasów drzwi kontenera. 

 

2. Prace  malarskie: 

a) piaskowanie całego kontenera (dwustronne), 

b) malowanie farbą podkładową i nawierzchniową RAL 6018, 

3. Transport kontenerów do i z  miejsca naprawy po stronie wykonawcy. 

 

§2 

Termin wykonania umowy: w okresie …. tygodni od daty podpisania umowy.  

 

 

  
 

System Zarządzania Jakością 
P/SZJ-8.4-01 

Umowa nr ……/EZ/2019 
NK/P–15/2019 

z dnia ………..2019 roku 



§3 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na naprawione kontenery łącznie z powłoka lakierniczą na okres nie 

krótszy niż 12 miesięcy. 

§4 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi: ………..…… zł netto 

 +   …. %VAT słownie: …………………….……………..……………. zł netto +  …..%VAT.  

2. Strony ustalają, że cena ryczałtowa za naprawę jednego kontenera  zgodnie z przyjętą ofertą 

wynosi: ………..…… zł netto +…. %VAT słownie: ……………………..………… zł netto +  

…..%VAT.  

§5 

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

faktury VAT.  

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru usługi (każdego kontenera osobno). 

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 płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  

NIP: 879-016-92-80. 

 

§6 

1. 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 §4 ust. 1.  

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym §2 lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 1,0% wartości brutto umowy określonej w §4 ust 1 za każdy dzień 

zwłoki. 

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.  

 

§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.  

 

 

 Wykonawca                                                                                                Zamawiający 

 

 

 
 

 


