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zwanym dalej Zamawiającym, 
a firmą:   
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reprezentowaną przez:  
1. …………………………………

 
zwaną dalej Wykonawcą 
następującej treści: 
 
Do niniejszej umowy ze względu na warto
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 
przedmiotem jest dostawa wraz z monta
pracujących w sortowni odpadów komunalnych w Toruniu oraz dostaw
bocznych transporterów. 

2. Dokładny zakres zamówienia obejmuje dostaw
a) Taśma do transportera TR 6, 

- rodzaj taśmy EP400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporn
- szerokość taśmy – 1,2 m, 
- długość taśmy – 11 m po obwodzie (odległo
- progi w odstępach co 0,7m i wymiarach: wysoko
220/160(próg)/140/160(próg)
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ędu na wartość zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 

§1 
cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 

dostawa wraz z montażem taśm transportowych do transporterów 
cych w sortowni odpadów komunalnych w Toruniu oraz dostaw

Dokładny zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż: 
ma do transportera TR 6,  
my EP400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna, 

11 m po obwodzie (odległość między wałami transportera 5 m),
pach co 0,7m i wymiarach: wysokość progu 40 mm, odstępy progów w linii: 

160(próg)/140/160(próg)/220. 
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SPÓŁKA Z O. O.  

KRS 0000151221 

……………………………… 

ę przepisów Ustawy  z dnia 

cy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 
ych do transporterów 

cych w sortowni odpadów komunalnych w Toruniu oraz dostawę uszczelnień 

dzy wałami transportera 5 m), 
ępy progów w linii: 
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b) Taśma do transportera TR 8,  
rodzaj taśmy EP400/3 3:0 olejo i tłuszczo odporna, 
- szerokość taśmy – 1,2 m, 
- długość taśmy – 54 m po obwodzie (odległość między wałami transportera 26 m), 
- progi w odstępach co 0,7m i wymiarach: wysokość progu 40 mm, odstępy progów w linii: 
220/160(próg)/140/160(próg)/140/160(próg)/220. 
 
 

c) Dostawę uszczelnienia boczne transporterów:  
- 8 szpul o długości 50m każda, grubość 5 mm, szerokości 12 cm,  jedna przekładka. 

 
2.   Połączenie taśm może zostać wykonane na zimno lub na ciepło. 
3.   Do podanych w ust. 1 długości taśmy należy doliczyć niezbędną długość taśmy na 

wykonanie połączenia. 
§2 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie: ……………………….2016 r. 
 

§3 
Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą 
wynosi:   ……………………zł netto +  23%VAT  
słownie:  …………………………………………………………………………… +  23%VAT.  

 
§4 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi na 
podstawie faktury VAT.  

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy jest protokół odbioru. 
3. Zamawiający dokona zapłaty należności za przedmiot umowy w formie przelewu 

bankowego na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia prawidłowej faktury 
VAT . 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia 
podpisany przez obie strony. 

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

§5 
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym §2 lub w przypadku 

nieusunięcia wad zauważonych w okresie gwarancji w terminie określonym w § 6 ust. 2, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2,0% 
wartości brutto umowy określonej w §3 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 
20% wartości brutto umowy określonej w §3. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego karę umowną w przypadkach określonych w ust.1 i 2. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej 
bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę. 

 
§6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości przedmiotu umowy 
określonego w  § 1 na okres12 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady zauważone w okresie gwarancji w terminie 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia usterek przez Zamawiającego. 

 
§7 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. 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.  

3. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 
korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów  
i faksów, a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą nie stanowi 
zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia. 

 
§8 

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

§9 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy 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 powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

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.  
 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 


