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System Zarządzania Jakością 
P/SZJ-8.4-01 

Umowa nr …./EZ/2018 
NE/P-14/2018 

z dnia … ….2018 roku 

 

zawarta pomiędzy: 
 

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

przy ul. Grudziądzkiej 159 

87 – 100 Toruń 

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

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS 0000151221, Kapitał zakładowy: 13 618 000,00 PLN 

 

reprezentowanym przez:  

 

1.  Piotr Rozwadowski  - Prezes Zarządu 

2.  Grzegorz Brożek - Zastępca Prezesa Zarządu 

 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a firmą:   

 

…………………………..  

ul. ………………….; ……………. 

NIP: ………………. REGON: ……………… 

 

  

reprezentowaną przez:  

 

1. ………………………. - ………………. 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

następującej treści: 

§1 
 

1.  Zamawiający zleca  a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę dozoru i naprawy urządzeń  

instalacji elektroenergetycznych eksploatowanych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania  

Sp. z o.o. w szczególności: 

-    dozór elektroenergetyczny urządzeń i instalacji elektroenergetyczny, 

-    nadzór i obsługa nad stacją SN – 15 kV (ul. Kociewska 53 i  ul. Kociewska 35B), 

-    nadzór i obsługa nad rozdzielnią NN w budynku B – warsztat pomocniczy (ul. Grudziądzka 159), 

-   zgłaszanie konieczności wykonania przeglądu lub napraw stacji 15 KV i Rozdzielni NN, 

-   wykonywanie przeglądu instalacji elektrycznych, 

- wykonywanie okresowych pomiarów skuteczności izolacji instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie z załącznikiem nr 1, 

- wykonywanie okresowych pomiarów  skuteczności instalacji odgromowych zgodnie  

z załącznikiem nr 2, 
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- przegląd i konserwacja sprzętu ochronnego będących na wyposażeniu stacji SN – 15 kV   

i rozdzielni NN  zgodnie z załącznikiem  nr 3, 

- wykonania okresowych pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego zgodnie z załącznikiem nr 4, 

-  wykonywanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń i instalacji zgodnie ze zgłoszeniem, 

-  usuwanie awarii, 

- wykonanie przyłączeń nowych urządzeń montowanych w obiektach Spółki, 

-  doradztwo, opiniowanie  zakresu zmian w infrastrukturze elektroenergetycznej Spółki  związanych z 

przebudową, rozbudową lub modernizacją w tym montażem nowych urządzeń, 

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu Spółki w ramach inwestycji oraz prac 

modernizacyjnych prowadzonych przez MPO Sp. z o.o. 

2. Wykonawca zobowiązuje się być w dyspozycji przez 24 godziny na dobę z czasem reakcji nie dłuższym 

niż: 

- 2 godz. od momentu zgłoszenia w przypadku awarii, 

- 48 godz. w przypadku zgłoszenia bieżących napraw lub konserwacji, 

3. Zakup niezbędnych materiałów i części leży po stronie Spółki, Zamawiający dopuszcza możliwość 

dostawy części i materiałów przez wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą zgłaszającą 

konieczność wykonania usługi. 

§2 

Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r. 

 

§3 

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

 +  23 % VAT słownie: ……………………………. zł netto + dwadzieścia trzy %VAT.  

2. Za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 strony ustalają wynagrodzenie zryczałtowane, 

jednostkowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości ………… zł miesięcznie. 

  

§4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy własnym sprzętem, dojazd 

do miejsca świadczenia usługi ponosi wykonawca. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustanowionych przez Zamawiającego zasad 

BHP na terenie objętym przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w każdym kolejnym roku 

trwania umowy kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej potwierdzającej fakt, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej 

 

§5 

1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest  

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu  Zbigniew Czyżniewski.  

2. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej na koniec każdego 

miesiąca.  

3. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie …. dni od daty złożenia faktury VAT  

w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 
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4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  

NIP: 879-016-92-80.  

§6 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy  Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w  wysokości 1% wartości netto określonej w §3 pkt. 2 za każdy dzień 

zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20% 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 

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.  

 

§8 

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

 

§9 

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.  

 

§10 

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

 

 

Wykonawca                      Zamawiający                     

 

 

 

 


