
 

 

System Zarządzania Jakością  

UMOWA 
 

Znak: DO/P-37/2019 
 

 
 

 
 
 

……………………………. 

 
zawarta w dniu  …………………………… w Toruniu , 

  

pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,  

ul. Grudziądzka 153, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy 

Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-016-92-80, Regon 870525973,               

o kapitale zakładowym wynoszącym 13 618 000 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………….. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

                                       ………………………………………………….. 

 

                                       ………………………………………………….. 

 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  ……………..w Sądzie …………………….. 

będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacyjny 

…………………………, Regon …………………………………..                      

 

reprezentowanym przez:     

 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy  

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej / CEIDG, 

które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność 

jej zawarcia.  

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia , do którego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych ww. ustawa nie ma zastosowania, zawarto umowę o następującej treści: 

 

 

 

 



§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odchwaszczarki do usuwania chwastów i przerostów trawy. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien co do jakości odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Warunki serwisu i gwarancji przedmiotu umowy regulują dokumenty, o których mowa w §4 pkt. 4 

niniejszej umowy. 

§ 2 

Strony ustalają, że dostawa przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi w terminie 14 dni od zawarcia umowy 

§ 3 

1. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą w wysokości:                         

……………….. zł brutto, w tym …………………………  zł netto. 

2. Zamawiający dokona zapłaty należnej Wykonawcy kwoty w terminie 14 dni  od daty złożenia przez 

Wykonawcę faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

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

NIP: 879-016-92-80. 

§ 4 

W ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 1 wykonawca jest zobowiązany do: 

1) dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy Zamawiającemu na adres Zamawiającego, 

2) dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej przedmiotu umowy, instrukcji obsługi i 

eksploatacji, 

3) dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa CE, 

4) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje oraz zasady 

świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

§ 5 

1. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2, a także 

nie usunięcia wad w terminie wymienionym w protokóle odbioru oraz w terminie wymienionym                      

w § 6 ust. 3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

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

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

określonego w §3 ust. 1. 

3. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej bezpośrednio z faktury 

złożonej przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze …. miesięcy. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty pozytywnego odbioru przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym 

przez strony, ale nie dłuższym niż 7 dni roboczych do ich bezwzględnego  

i bezpłatnego usunięcia. 



§ 7 

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

 

§ 8 

Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z wykonawcą jest: Kierownik Wydziału 

Oczyszczania Andrzej Komuda Tel. 601 649 338 

§ 9 

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

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

3. 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. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


