
 

 

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: 13.618.000,00 PLN 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

NIP …………………….    REGON ………………………… 

 

reprezentowaną przez: ……………………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obsługi instalacji 

elektrycznej Szopki Bożonarodzeniowej (w tym usunięcie awarii prądu, wyłączeń 

bezpieczników, drobne naprawy lub wymiana bezpieczników) zgodnie z załącznikiem 

nr 1. 

2. Przystąpienie do napraw instalacji elektrycznej przy szopce zgłoszonych przez 

Zamawiającego dokonane zostanie  przez Wykonawcę w ciągu maksymalnie 3 godzin 

od zgłoszenia. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności z 

materiałów i urządzeń własnych. 

 

 

System Zarządzania Jakością P/SZJ-8.4-01 

Umowa nr ………… 
Obsługa instalacji elektrycznej – Szopka 

Bożonarodzeniowa 
 

ES/P-46/2018 
 
 

z dnia ……………………………… 



§2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia zmontowania 

Szopki Bożonarodzeniowej do dnia rozpoczęcia jej demontażu. Zamawiający przewiduje, 

że zmontowanie szopki nastąpi w terminie od dnia 10 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 

r., a jej demontaż w terminie od dnia 03 lutego 2019 r. do 08 lutego 2019 r. 

§ 3 

1. Strony ustalają wartości umowy  zgodnie z przyjętą ofertą na kwotę ryczałtową           

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

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

Specjalista ds. Oczyszczania – Sebastian Wiśniewski, nr. tel. 695 053 064. 

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

21 dni od daty złożenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80. 

§4 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%  wynagrodzenia  

netto określonego w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania w 

terminie określonym w § 1 ust. 2, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 10 %  przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia netto 

określonego § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od momentu zgłoszenia usterki. 

3. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 

Wszelkie zgłoszone nieprawidłowości dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć natychmiast na własny koszt   

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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

 

§5 

1. Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

na osoby trzecie. 

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

rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 



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

siedziby Zamawiającego. 

§ 6 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.            

 

 

 

 

 

 

Wykonawca                                                                             Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 – Kopia formularza ofertowego . 

 


