
 

Zintegrowany System Zarządzania P/ZSZ-7.4-01 

                                    UMOWA nr…………. projekt 
 

 
Znak: WS/P-63/2015 

 

 

 
 

                                z dnia……………………… 

 

 

zawarta pomiędzy: 

 
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. +48 56 6398119;  FAX.  +48 56 6398120 

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

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego    KRS: 0000151221; 
    Kapitał Zakładowy 8.469 5 00  PLN 

 
 

reprezentowanym przez:  

1. …………………………………………………………………………….. 

1. …………………………………………………………………………….. 

 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

firmą……………………………………………………………………… 

 

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

 

       KRS:……………………              Kapitał zakładowy:………… 

 

reprezentowaną  przez: ……………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą,  

 

o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą wykona wiązki  

z polipropylenu i ze stali sprężynowej B-0.5 do regeneracji szczotek talerzowych  

oraz wykona usługę regeneracji szczotek walcowych do zamiatarek mechanicznych  

w asortymentach i ilościach zawartych poniżej: 

1) wiązki wykonane ze stali sprężynowej B - 0.50. Pojedyncza wiązka składa się z 15 szt.   

drutów płaskich o wymiarach 3.3 x 0,6mm. 
 

Lp. 
 

Długość wiązki 
Wielkość 

zamówienia 
[szt.] 

Cena jednostkowa 
[netto/zł] 

Stawka 
podatku  VAT 

[%] 

1. 690-700 mm (Broddway Wasa) 
 

7 000  23 

2. 590-600 mm (Broddway Viking) 
 

6 000  23 

            

a :  



2) Wiązki wykonane z plastiku (polipropylen PPN) w kolorze żółtym składająca się z 12 nitek  
o wymiarach 2,5 x 2 mm. 
 
 

 
Lp. 

 
Długość wiązki 

Wielkość 
zamówienia 

[szt.] 

Cena jednostkowa 
[netto/zł] 

Stawka podatku  
VAT [%] 

1. 
 

700 mm Johnston 4 000  23 

 3) Wkład szczotki z liny do chwastów  

 

Lp.  Długość wkładu        Wielkość 
zamówienia [szt] 

Cena jednostkowa     
[netto/zł] 

Stawka podatku  
VAT [%]          

  1. Długość 280 mm                 
średnica wkładu 28 mm 

          192  23 

4) Regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek:       

 

 
Lp. 

 
Typ zamiatarki 

Wielkość 
zamówienia 

[szt.] 

Cena 
jednostkowa 

[netto/zł] 

 
Stawka podatku 

VAT 

[%] 

 
1. 

Broddway SENIOR  
Szczotka wieńcowa  
o wymiarach wieńców: 
wewnętrzne – 254 mm 
zewnętrzne  - 820 mm 
wieniec PPN polipropylen prosty 
wieniec drut falowany przestrzennie 

 
 

 
 
 
     50 
     50 

  
 

 
 

 
23 
23 

2. HYDROG –OCN 600/1800 
Szczotka wieńcowa 
o wymiarach wieńców : 
wewnętrzne – 178 mm 
zewnętrzne – 600 mm 
wieniec PPN polipropylen prosty 
wieniec drut falowany przestrzennie 

 
 
 
 

 
50 
50 

  
 
 
 

 
23 
23 

 
3. 

Broddway WASA 
plastikowo-metalowa (mix), 
średnica zewnętrzna szczotki - 700 mm,         
tuleja plastikowa  o wymiarach:                 
długość - 1106 mm,                                          
średnica zewnętrzna - 200 mm.  

 
10 

  
23 

 
4. 

Broddway VIKING  
plastikowo-metalowa (mix),                           
średnica zewnętrzna szczotki - 700 mm,                
tuleja plastikowa o wymiarach: 
długość - 1100 mm,                                           
średnica zewnętrzna - 200 mm. 

 
10 

  
23 

  
5. 

TRILETTI 
plastikowo-metalowa (mix), 
średnica zewnętrzna szczotki - 350 mm,       
tuleja plastikowa o wymiarach:                  
długość - 1700 mm,                                        
średnica zewnętrzna - 120 mm.  

 
5 

  
23 

 MTZ PRONAR    



6. plastikowo-metalowa,                                     
średnica zewnętrzna szczotki - 520 mm,                 
tuleja plastikowa o wymiarach: 
długość - 1300 mm,                                          
średnica zewnętrzna - 130 mm.  

3 23 

 
7. 

AGATA 1600/S PRONAR 
plastikowo-metalowa [mix] 
średnica zewnętrzna szczotki - 450 mm 
tuleja plastikowa o wymiarach : 
długość  - 1600 mm 
średnica zewnętrzna – 130 mm 
 

 
2 

  
23 

8 Szczotka walcowa do śniegu SCHMIDT          
VKS 26-63-1-013 
Wieniec 254/600 PPN 1,8 16 
 

 
96 

  
23 

 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, powinien odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, wymogom  zapytania 

ofertowego   oraz złożonej oferty. 

3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy atesty potwierdzające jakość 

użytych materiałów do produkcji wiązek.  

4. Wykonawca  odbierze z siedziby Zamawiającego zapewnionym przez siebie 

transportem przedmiot umowy przeznaczony do regeneracji i dostarczy wykonany 

przedmiot umowy własnym transportem do siedziby Zamawiającego. Koszt 

transportu, załadunku i rozładunku obciąża Wykonawcę. 

 

§2 
Strony ustalają termin wykonania umowy na okres od 2 stycznia 2016 r. do 31 grudnia2016 r. 

 

§3 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z przyjętą ofertą 

wynosi: …………zł/netto + 23%VAT; (słownie:……………….. zł/netto +23%VAT  

2. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe zgodnie  

z przyjętą ofertą w wysokości określonej w §1 ust.1 pkt.1,2,3,4 

3. Ceny jednostkowe  zawarte w umowie są cenami stałymi, a jedyną podstawą do ich 

zmiany może stanowić udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku 

VAT. 

 

§4 
1. Wykonawca sukcesywnie wykona na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy w 

terminach, ilościach i asortymentach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Dokładne określenie ilości i asortymentu będzie następowało w składanych  

i potwierdzonych zamówieniach częściowych. 

3. Zamówienia składane będą na piśmie faksem, meilem i realizowane w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

zamówienia podanej w §1 ust.1 pkt. od 1 do 4 z przyczyn nie zależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust. 4. 

 

§5 



1. Podstawą do zapłaty za dostarczoną dostawę częściową przedmiotu umowy jest 

każdorazowo dokument   odbioru. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do 

kontaktów z Wykonawcą jest kierownik Działu Technicznego. Osobą upoważnioną do 

kontaktów z Zamawiającym z ramienia Wykonawcy jest :……………………………. 

. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczone i odebrane dostawy częściowe nastąpi 

na podstawie faktur częściowych.  

3. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych uchybień ilościowych  

i jakościowych w dostawach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego. 

Zamawiający zgłasza reklamację nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty 

dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązany jest 

załatwić reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy częściowe w terminie 

21 dni od daty złożenia u Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu bankowego 

na konto Wykonawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80.  

 

§6 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  

w §4 ust.3 lub w §5 ust.3, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym w 

protokóle odbioru oraz w przypadkach wymienionych w §8 ust. 3 umowy 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% 

wartości netto zamówienia częściowego, 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% wartości netto umowy określonej  

w §3 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

 §7 

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

trzecie. 

      §8 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej dostawy częściowej. 

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 dłuższym niż 7 dni 

roboczych do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia.  

 

§9 

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

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy 

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 



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. 

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

siedziby Zamawiającego. 

 

  §11 

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

 

Wykonawca  Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


