
ROZDZIAŁ III  - PROJEKT UMOWY 

         
UMOWA NR...  /GP 

z dnia.......2009r 
 

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 firmą: 

............................................................................................ 
NIP: ................     REGON: ............... 

KRS: …………………………  Kapitał Zakładowy ………………………. 

 
 

reprezentowaną przez: .................................................................................  
zwaną dalej Wykonawcą 
następującej treści: 
 
 

 
§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z  
późń. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, 
które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  w ramach leasingu operacyjnego jedną  

fabrycznie nową z roku produkcji 2010 hydrauliczną automatyczną prasę belującą 
kanałową zwaną dalej prasą , typu:   ……………  producent.:   …………… 
przeznaczoną do prasowania wysegregowanych surowców wtórnych z odpadów 
zbieranych selektywnie i z odpadów komunalnych wraz z jej podłączeniem i 
przystosowaniem do istniejących przenośników transportujących firmy Horstman  
i perforatora.  

2. Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych przedmiotu umowy zawarto  
w załączniku nr1niniejszej umowy. 



 
§3 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 
1)  dostawa przedmiotu umowy Zamawiającemu  w terminie …… tygodni od daty 
zawarcia umowy,  
2)  48 miesięcy licząc od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru rozliczenie za 
dostarczony przedmiot umowy. 

 
§4 

1. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą  
w wysokości: ..................................................  zł/netto + ….. % VAT 
słownie: .......................................................................... + ….. % VAT. 

2. Wartość  prasy wynosi ……  … zł/netto +… . %VAT, 
3. Zamawiający dokona zapłaty czynszu inicjalnego w wysokości  5% wartości 

przedmiotu umowy, o którym  mowa w ust.2 wynoszącego  .. zł /netto + .. % VAT, 
słownie: ............. zł/netto + VAT, po zawarciu niniejszej umowy. Zamawiający 
dokona zapłaty należnej Wykonawcy kwoty czynszu inicjalnego w terminie ……….. 
dni od daty złożenia przez Wykonawcę faktury VAT  w formie przelewu bankowego na 
konto Wykonawcy. 

4.  Zapłata miesięcznych leasingowych rat będzie następowała zgodnie z harmonogram 
spłat, który stanowić będzie integralną część niniejszej umowy. Szczegółowe warunku 
leasingu regulować będzie odrębnie zawarta umowa leasingu.  

5. Strony ustaliły, że kalkulacja rat leasingowych jest obliczona przez Wykonawcę przy 
zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR1M z dnia ……. .  

6. Każda opublikowana  po terminie, o którym mowa ust.5 zamiana WIBOR 1M 
skutkować będzie zmianą wysokości raty leasingowej. Zmiana dotyczyć może jedynie 
pozostałej do zapłaty kwoty zobowiązania.   

7. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.6 Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nowego harmonogramu spłat 
leasingowych. 

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

 
§5 

Zobowiązania stron 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do:  
1) dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy Zamawiającemu na adres: 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 47/53 
w Toruniu, 

2) przeprowadzenia szkolenia użytkownika w zakresie eksploatacji przedmiotu 
umowy. Koszt szkolenia użytkownika obciąża Wykonawcę, 

3) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi przedmiotu umowy w języku 
polskim, 

4) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone 
gwarancje oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w 
okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do: 



1) przygotowania fundamentów pod przedmiot umowy tj.: odpowiednio 
wytrzymałej  posadzki z odwodnieniem wokół prasy belującej, o której mowa 
w §2, 

2) zapewnienia działającego transportera ładującego przedmiot umowy, 
3) oddelegowania do dyspozycji Wykonawcy 2 mechaników, 1 elektryka i 2 

operatorów Zamawiającego w celu ich  przeszkolenia w zakresie obsługi 
codziennej i konserwacji przedmiotu umowy, 

4) zapewnienia wystarczającej ilości surowców w celu przeprowadzenia testów 
funkcjonalnych przedmiotu zamówienia oraz dla celów szkoleniowych.   
 

3. Zamawiającemu bez zgody Wykonawcy nie przysługuje prawo do oddania 
przedmiotu umowy innym osobom do korzystania pod jakimkolwiek  tytułem 
prawnym.  

4. Zamawiający ma prawo nabycia przedmiotu umowy po zakończeniu umowy leasingu 
za cenę brutto stanowiącą 6% wartości początkowej przedmiotu umowy, o której 
mowa w §4 ust.2 niniejszej umowy.  
 

§6 
1. Zabezpieczeniem płatności Wykonawcy jest weksel własny Zamawiającego in blanco 

wraz z deklaracją wekslową wystawioną na wartość odpowiadającą sumie 
zaangażowanego przez Wykonawcę kapitału brutto określonego w  §4 ust.1 niniejszej 
umowy.  

2. W sytuacji nienależytego, przynoszącego szkodę Wykonawcy realizowania przez 
Zamawiającego postanowień umowy leasingowej, o której mowa w§4 ust.4, 
Wykonawca może wypełnić weksel zgodnie z treścią deklaracji wekslowej. 

 
§7 

1. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu  przedmiotu umowy w terminie 
określonym w §3 ust1 pkt1), a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym  
w protokóle odbioru Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
w wysokości 0,8% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust.1 za każdy dzień 
zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto 
określonego w §4 ust.1.  

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

4. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie faktur. 
 

§8 
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

§9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Z zastrzeżeniem §4 ust 6 nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
3. 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. 

 



§10 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§11 
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej ze 
stron. 
 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


