
 

System Zarządzania Jakością  
Procedura Zakupy 

UMOWA - PROJKT 

Dostawy piasku na potrzeby Akcji Zima 2017/2018  
Znak: KP/P-50/2017 

 
 
 
 

z dnia ………… 

 

zawarta pomiędzy: 

 

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 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: 13. 618. 000 PLN 

 

reprezentowanym przez: 

1. Piotra Rozwadowskiego – Prezesa Zarządu 

2. Grzegorza Brożka- Zastępcę Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a firma :   

 

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

 

reprezentowaną  przez:  

zwaną dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 
 

 

 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa piasku, o przekroju ziaren do 

4 mm., bez zawartości substancji organicznej, grubych frakcji, glin, mułów i innych 

zanieczyszczeń, przeznaczonego do zwalczania śliskości zimowej za pomocą sprzętu 

mechanicznego, w ilości 1500 Mg 

2. Wykonawca zapewni załadunek, transport i wyładunek  piasku na teren bazy 

Zamawiającego – Toruń, ul. Grudziądzka 159. 

3. Wraz z każdą dostawą częściową Wykonawca dostarczy świadectwo jakości 

przedmiotu umowy. 

4. Zamówienia częściowe, nie mniejsze niż 500 Mg będą zrealizowane w terminie 7 dni 

roboczych, od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczna lub faksem.  

 

§2 

Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do 30.04.2018 roku. 

 

 



 

§3 

1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą 

wynosi: …………………  zł/netto + 23%VAT 

słownie: ……………………….  zł/netto +  23 % VAT.  

2. Strony postanawiają, że cena jednostkowa dostawy 1 Mg piasku, zgodnie z ofertą 

wynosi:    ………..  zł/netto + 23%VAT 

słownie: ……………… zł/netto +  23 % VAT. 

3. Transport piasku do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie środkami transportu 

Wykonawcy.  

 

  §4 

1. Koszty załadunku, transportu i wyładunku piasku do magazynu Zamawiającego 

obciążają Wykonawcę.  

2. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 – 15.00.  

3. Wykonawca  realizując dostawy jest zobowiązany każdorazowo dokonać ważenia 

dostarczonego piasku na wadze Zamawiającego która znajduje się na terenie MPO Sp. 

z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu co będzie potwierdzone wydrukiem z 

podpisem  pracownika Zamawiającego dokonującego ważenie. Wydruk powinien 

zawierać datę, godzinę oraz ilość dostarczonego piasku według wskazań programu 

Tipex, obsługującego wagę Zamawiającego.  

4. Dodatkowym potwierdzeniem zrealizowanej dostawy będą dokumenty RW 

wystawione przez Wykonawcę. 

5. Powyższe dokumenty, stanowiące potwierdzenie dostarczenia piasku przez 

Wykonawcę, powinny być każdorazowo potwierdzanie przez pracownika 

Zamawiającego.  

 

§5 

1. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych uchybień jakościowych 

w dostawach będą rozpatrywane w drodze postępowania reklamacyjnego. 

Zamawiający zgłasza reklamację nie później niż w terminie 3 dni od daty dostarczenia 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

reklamację w terminie 3 dni od daty jej zgłoszenia.  

2. Podstawą do rozliczania dostaw piasku będzie wydruk wagowy potwierdzony 

podpisem  pracownika Zamawiającego dokonującego ważenie oraz  dokument RW 

przekazany przez Wykonawcę.  

3. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego jest Specjalista ds. 

Oczyszczania – Paweł Misiak lub Specjalista ds. Oczyszczania Andrzej Komuda. 

4.  Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 

30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przelewem bankowym na 

konto podane w fakturze. 

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, a także nieusunięcia wad 

w terminie wymienionym w §5 ust.1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w  wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanego 

zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20 % wartości netto umowy określonej w §3 ust.1. 

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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  



4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

§7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

zamówienia określonej w §1 ust.1 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych  

 jeżeli Zamawiający odstąpi od części umowy z przyczyn opisanych w ust. 2. 

 

§ 8 

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

osoby trzecie. 

§9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. 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 

 
 


