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Zintegrowany System Zarządzania EZ 
 

Umowa nr …………/2016 
 

Znak: ME/P-70/2016 
 
 
 
 
 
 

z dnia  ……….2016 r. 

 

zawarta pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu 
przy ul. Grudziądzkiej 159 

             tel. 56 63 98 119; fax. 56 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. …………………………….  - ……………………….. 

2. ……………………………. - ……………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 
a:   
    ……………………………………………. 
     …………………… 

             NIP: …………………..;  REGON: ………………….. 
 
reprezentowanym przez:  
1. …………………………….. - ………….., 

zwanym dalej Dostawcą 
 
następującej treści: 

§ 1 

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku złożenia przez Dostawcę oferty w ogłoszonym przez 

Zamawiającego zapytaniu ofertowym otwartym. Zapytanie ofertowe otwarte z dnia …………. 2016 r. 

stanowi załącznik 1 do umowy. 

2. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się do dostawy, w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych dla dwóch gazowych 

prądotwórczych agregatów kogeneracyjnych w zabudowach kontenerowych, opartych na silnikach 

spalinowych Perkins 4008-30 TRS2, zgodnie z ofertą Dostawcy z dnia ……………….. stanowiącej 

załącznik 2 do Umowy.  

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

dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymogom zapytania ofertowego otwartego. 

 

§ 2 

          Strony zawierają niniejszą umowę na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

§3 

1. Szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą ofertą 

określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

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

……. % VAT (słownie: ………………………………………………………. zł/netto + ……. % VAT). 
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3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy nie będą ulegały zmianie przez cały okres trwania umowy, 

a jedyną podstawą do ich zmiany może być udokumentowana przez Dostawcę zmiana stawki 

podatku VAT.  

 

§4 

1. Wynagrodzenie Dostawcy będzie płatne przelewem na konto wskazane na fakturze,  

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Faktura może być wystawiona przez 

Dostawcę jedynie po podpisaniu przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu lub przyjęcia 

przez Zamawiającego dostawy materiałów eksploatacyjnych. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. W razie przekroczenia terminu płatności, określonego w ust. 1, Dostawca może obciążyć 

Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej. 

 

§5 

1. Dostawca wykona w sposób sukcesywny na rzecz Zamawiającego dostawy przedmiotu umowy  

w terminach, ilościach i asortymentach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

2. Koszty transportu związanego z realizacją dostaw obciążają Dostawcę. 

3. Dokładne określenie ilości i asortymentu dostaw będzie następowało w składanych  

i potwierdzonych zamówieniach częściowych. 

4. Dostawy winny być realizowane na żądanie zamawiającego w terminie 14 dni od dnia złożenia 

zamówienia przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości zamówienia podanej 

w §3 ust. 1, z przyczyn nie zależnych do Zamawiającego, których nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy. 

6. Dostawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

wynikających z sytuacji opisanej w ust. 5. 

7. Dostawca posiada potrzebne informacje do wykonania umowy oraz nie zgłasza w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń. 

8. Dostawca nie stwierdza żadnych okoliczności, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić terminowe 

wykonanie umowy. 

 

§6 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 4 oraz §8 ust. 4  

Zamawiający może żądać od Dostawcy zapłaty kary umownej w  wysokości 1% wartości brutto 

zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki. 

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

od Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

umowy określonej w §3 ust. 2. 

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 Dostawcę.  
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§ 7 

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

trzecie. 

 

§8 

1. Na dostarczone materiały zgodnie z § 1 ust 2 Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodnej 

z warunkami gwarancji określonymi przez producentów tych materiałów, za co Dostawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność. 

2. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody jakie mogą powstać  

u Zamawiającego wskutek ewentualnego dostarczenia części i elementów wadliwych lub 

niezgodnych z warunkami Umowy w okresie rękojmi i gwarancji, na warunkach gwarancji 

określonych przez producenta części, a także pod warunkiem korzystania z urządzeń zgodnie  

z DTR. 

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej partii dostaw. 

4. Dostawca gwarantuje usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszeniu wady przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

2. Do kontaktów z Dostawcą w zakresie wykonywania niniejszej umowy Zamawiający upoważnia: 

1) …………………..………, nr tel. …………..………, nr tel. kom. ………………………, 

2) ………………………….., nr tel. ………………….., nr tel. kom. ………………………. 

3.  Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonywania niniejszej umowy Dostawca upoważnia: 

1) …………………………., nr tel. …………………., nr tel. kom. ………………………… 

 

§ 10 

Przez cały czas realizacji umowy Dostawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności, odpowiadającym przedmiotowi umowy, na kwotę nie niższą niż 100 

tys. zł. Kopie aktualnych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami opłacenia składek Dostawca będzie 

przekazywał niezwłocznie Zamawiającemu, pod rygorem odstąpienia od umowy i naliczenia kary 

umownej z tego tytułu przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Strony przewidują możliwość rozwiązania niniejszej umowy za porozumieniem Stron, 

w każdym czasie. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 

naruszenia  postanowienia umowy przez Dostawcę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 
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4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 13 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo 

Sąd w Toruniu. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 15 

Załącznikami, stanowiącymi integralną część umowy, są: 

1) załącznik 1 – Zapytanie ofertowe otwarte z ……………….. 2016 r., 

2) załącznik 2 – oferta Dostawcy z ……………..2016 r. 

 

§ 16 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

 

      DOSTAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY: 

     

 
 


