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System Zarządzania Jakością 
P/ZSZJ-8.4-01 

Umowa nr …../EZ/2019  
Znak:  PB/P-43/2019 

z dnia ……..2019 roku 

 

zawarta pomiędzy:  
 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o. o.  

ul. Grudziądzka 159; 87 – 100 Toruń 

      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: 14.491.000,00 PLN 

 

reprezentowanym przez: 

 

1. Piotra Rozwadowskiego  - Prezesa Zarządu 

2. Grzegorzem Brożkiem - Zastępca Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

………………………………. 

ul. …………; ….– …… ………………… 

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

KRS …………………….; kapitał zakładowy: ………………………….. 

 

reprezentowanym przez:  

 

1. ……………………………… - ……………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

 

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

 

§1 

1. Przedmiotem  umowy jest usługa wynajęcia mobilnego przesiewacza bębnowego do odpadów 

komunalnych marki …………… typ ………….. o wydajności ……… Mg/h [min. 15Mg/h],  

2. Zamawiający planuje, iż urządzenie będzie pracować w systemie dwuzmianowym ( około 10 

godzin na dobę) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). 

3. Usługa będzie realizowana w następujących terminach: 

- od daty zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r.  

- od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.  

4. Zamawiający szacuje, iż łączny czas realizacji usługi wyniesie 600 godz.  

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem do 

Zamawiającego ( loco ZUOK ).  

6. Koszt załadunku i rozładunku odpadów przeznaczonych do przesiania leży po stronie 

Zamawiającego  i odbywać się będzie przy użyciu sprzętu i osób Zamawiającego i na koszt 

Zamawiającego. 
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7. Do czasu realizacji usługi nie zalicza się przestojów związanych z naprawą, konserwacją 

urządzenia lub udrażnianiem (odpychaniem) maszyny po zaczopowaniu się odpadów. 

8. Awaria sprzętu winna być usunięta niezwłocznie, jednak czas przywrócenia pełnej sprawności 

maszyny nie może trwać dłużej niż 48 godzin od chwili powiadomienia Wykonawcy o awarii. 

9. W przypadku gdy przewidywany czas niezbędny na usunięcie awarii będzie dłuższy niż 48 godzin 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć drugi przesiewacz o porównywalnych parametrach 

pracy. 

10. Wykonawca po dostarczeniu maszyny przeszkoli minimum 3 pracowników z zakresu obsługi  

i eksploatacji. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac konserwacyjno – naprawczych przez serwis 

Wykonawcy w soboty w godz. 6
00 

- 14
00

, 

12. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Zbigniew 

Czyżniewski tel. 691 150 088, e-mail zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl 

13. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy ………………………………., 

 tel. ………………. e-mail …………………………………………….. 

 

§2 

Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 31.08.2019 r. oraz od dnia 1.10.2019 r. 

do dnia 31.10.2019 roku. 

 

§3 

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

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

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

Godzina pracy urządzenia:  ……………. zł netto + … % VAT, słownie: ……………………… 

złotych netto + … %VAT. 

3.  Ceny, o których mowa w ust.1 i ust.2 nie będą ulegały zmianie w trakcie trwania umowy  

a jedyną podstawą do ich zmiany może być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki 

podatku VAT. 

 

§4 

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

wystawianej na koniec każdego miesiąca użytkowania przesiewacza.  

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy jest protokół 

rozliczenia usługi. 

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

konto Wykonawcy w terminie ….. dni (ale nie krótszy niż 14 dni) od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury VAT. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacunkowej wielkości przedmiotu umowy, 

o której mowa w §1 niniejszej umowy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

wynikających z sytuacji opisanej w ust. 4. 

6. 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 §1 ust.3 Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy określonej w §3 ust.1 za każdy 

dzień zwłoki. 
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2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

brutto umowy określonej w §3 ust.1 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

karę umowną, o której mowa w ust.1 i 2. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający potrąci  należności z tytułu kary umownej, o której mowa w ust.1  

bezpośrednio  z faktury złożonej przez Wykonawcę. 

 

§6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmian 

określonych w§3 ust.3 i  §4 pkt. 4. 

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 

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

 

§8 

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.  

 

§9 

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

 

 

 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 
 


