
 

Zintegrowany System Zarządzania Procedura  
P/ZSZ - 07- 01  

Zakupy 
 Umowa Nr NC/07/2015 

 
Znak: KU/P- 29/2015 

 
 
 
 

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: 8. 469. 500 PLN 

reprezentowanym przez: 

1. Piotra Rozwadowskiego – Prezesa Zarządu 

2. Grzegorza Brożka – Zastępcę Prezesa Zarządu 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

 

………………………………. 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

w trybie zapytania ofertowego otwartego, przeprowadzonego na podstawie wewnętrznych 

procedur Zamawiającego. 

§2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kolportażu 73 500 szt. 

broszur /format A5, 12- stronicowa (6 kartek)/ i 147 000 szt. ulotek /format A5, 2- 

stronicowa (1 kartka)/ w zabudowie wielorodzinnej Torunia.  

2. Wykonawca na własny koszt odbierze z siedziby Zamawiającego materiały, które mają 

być kolportowane. 

3. Po zakończeniu kolportażu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z wykazem 

ulic/sektorów, na których rozniesiono ulotki/broszury. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu realizacji zamówienia. W kontroli 

może uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. 

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, przy użyciu 

zasobów własnych. 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 

- kolportaż ulotek - przełom czerwca/lipca 2015 r. 

 - kolportaż broszur – październik 2015 r.   

 - kolportaż ulotek – grudzień 2015 r. 



 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w następującej 

wysokości: 

- kolportaż broszur – …………… brutto (słownie: ………………… PLN ) 

- kolportaż ulotek – ……………….zł brutto (słownie: …………………. PLN) 

Podstawą do zapłaty za wykonany  przedmiot umowy każdorazowo będzie zatwierdzony 

przez przedstawiciela Zamawiającego dokument, o którym mowa w §2 ust. 3. 

2. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 14  

dni od daty złożenia każdej z faktur VAT w formie przelewu bankowego na konto 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym  

pod numerem NIP: 879-016-92-80. 

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

specjalista ds. administracji –  p. Aleksandra Hejka, tel. 512 891 736 . 

5. Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

………………………..….., tel. ……………… . 

§5 

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

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% niezrealizowanego 

wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania  

w terminie określonym w §3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 2,0 % przysługującego Wykonawcy odpowiedniego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

3. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. Wszelkie 

zgłoszone nieprawidłowości dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca winien usunąć 

natychmiast na własny koszt   

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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

§6 

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. 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.            

 

Wykonawca                                                                             Zamawiający 


