
 

Zintegrowany System Zarz ądzania  
P/ZSZ-7.4-01 

Projekt  -  UMOWA  …… /RZ 
Znak:  

ST/P-34/2011 
 

Zapytanie ofertowe z dnia  02.06. 2011 r. 
 

Zawarta pomiędzy:  

 

MIEJSKIM PRZEDSI ĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  
W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZI ĄDZKIEJ 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: 8. 469. 500 PLN 
 

reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
a firma :  ………………………………………………………………………….…… 
NIP:………………               REGON: …………….. 
KRS: ……………..                             Kapitał zakładowy: ………………………………………………. 
 
reprezentowaną  przez: ……………………………………………………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
następującej treści: 
 
 
 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowej z rok produkcji 2011 

instalacji do podnoszenia ciśnienia wody do ………………….. MPa [minimum 0,25 
MPa]  i wydajności  ……………… l/s [nie mniejszej niŜ 10 l/s], zwanej dalej 
instalacją, producent ……………………………….. wraz z jej montaŜem w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53. 

2. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot umowy i zestawienie parametrów 
techniczno- uŜytkowych instalacji zawarto w załączniku nr.1 do niniejszej umowy. 

 
§2 

Termin wykonania umowy:  30 dni od daty zawarcia umowy. 
 

§3 
Strony ustalają, Ŝe wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą 
wynosi:  …………………………………………..zł/ netto +  ……..%VAT 
słownie:  ………………………    …………  …...zł/ netto +  ……..% VAT. 

 
 



§4 
Wykonawca jest zobowiązany do :  

1) dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy  Zamawiającemu na wskazany  
w §1 adres. 

2) przeprowadzenia szkolenia uŜytkowników w zakresie eksploatacji przedmiotu 
umowy. Koszt szkolenia uŜytkownika obciąŜa Wykonawcę. 

3) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim. 
4) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje 

oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym  
i pogwarancyjnym. 
 

§5 
1. Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy jest dokument potwierdzający 

pozytywny odbiór. Osobą upowaŜnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z 
Wykonawcą jest Kierownik ZUOK –Piotr MoŜejko. 

2. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy  nastąpi na podstawie faktury za 
wykonany i odebrany przedmiot umowy.  

3. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonany i odebrany przedmiot umowy w 
terminie 30 dni od daty złoŜenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 
NIP: 879-016-92-80.  

§ 6 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  
w §2, a takŜe nie usunięcia wad w terminie wymienionym w protokóle odbioru oraz  
w przypadku opisanym w §8 ust.3 Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 2,0% wartości umowy określonej w §3 za kaŜdy dzień 
zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej  
w §3. 

3. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający moŜe potrącić naleŜności z tytułu kary umownej 
bezpośrednio z faktury złoŜonej przez Wykonawcę.  

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

§7 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o kaŜdej zmianie adresu  

i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 
doręczona pod wskazany adres uwaŜana będzie za doręczoną. 

 
§8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze  
…………………. miesięcy [nie krótszym niŜ 24 miesiące]. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy. 
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuŜszym niŜ 14 dni 
roboczych do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 



4. Po usunięciu wad i usterek w przedmiocie umowy okres gwarancji biegnie na nowo. 
 

§9 
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 
osoby trzecie. 

 
§10 

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. 
 

§11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 
 
 
 


