
 

 

 

  
 

System Zarządzania Jakością 
P/SZJ-8.4-01 

Umowa nr ……/EZ/2019  
Znak:  NK/P-54/2019 

z dnia …….09.2019 roku 

 

zawarta pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o. o.  
ul. Grudziądzka 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: 14.491.000,00 PLN 

 

reprezentowanym przez: 

 

1. Piotra Rozwadowskiego  - Prezesa Zarządu 

2. Grzegorzem Brożkiem - Zastępcę Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

………………………………….. 

……………………………………………….. 

NIP: ……………..;  REGON: ……………………. 

 

reprezentowanym przez:  

 

1. …………………………..  - ………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

następującej treści: 

 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania – w trybie zapytania cenowego. 

 

§1 

1. Przedmiotem  umowy jest naprawa 2 sztuk kół zagęszczających do kompaktora Hanomag  

CD 66. Szczegółowy zakres naprawy obejmuje:  

1) Demontaż zużytego „płaszcza” koła wraz z kołkami – 2 szt., 

2) Przygotowanie tarcz kół do montażu nowego płaszcza stalowego, 

3)  Wykonanie metodą walcowania nowych „płaszczy” koła w kształcie tulei  z blachy stalowej   

o wymiarach: 

- średnica wewnętrzna   - 1250 mm, 

- szerokość    - 820 mm, 

- grubość min.   - 14 mm. 

Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi, Wykonawca zweryfikuje je po demontażu 

płaszcza stalowego koła.  Płaszcze koła winien być wykonany z blachy stalowej o 

podwyższonej wytrzymałości na ścieranie.  



4) Spawanie nowego płaszcza do tarcz bocznych (2 szt.) koła - spaw ciągły po obwodzie  

płaszcza. 

5) Spawanie kołków zagęszczających do płaszcza koła (4 rzędy po 6 kołków w każdym rzędzie) 

zgodnie ze wzorem - stare koło.  

6) Wykonawca przy doborze metody i materiałów do spawania winien uwzględnić wytyczne  

i zalecenia producenta blachy z której wykonano kołki oraz płaszcz koła. 

7) Piaskowanie kół i malowanie na kolor żółty 

8) Koszt  załadunki i transportu przedmiotu umowy z i do  Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych ulica Kociewska 53 obciąża Wykonawcę. 

2. Zamawiający wraz z kołami do naprawy przekaże komplet 48 kołków zagęszczających. 

 

§2 

Termin wykonania umowy:   60 dni od daty zawarcia umowy. 

 

§3 

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

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

2. Wartość umowy brutto wynosi ………. złotych, słownie …………………………………… 

złotych. 

§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 dokument 

potwierdzający pozytywny odbiór przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za przedmiot umowy w formie przelewu bankowego 

na konto Wykonawcy w terminie ….. dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

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

NIP: 879-016-92-80. 

§5 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 Zamawiający 

może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty określonej w §3 ust. 2 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 

5% wartości brutto umowy określonej w §3 ust. 2. 

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. 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.  

 

§7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości przedmiotu umowy w wymiarze 

…….. miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu umowy. 

 

§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 

 

 

 


