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Zintegrowany System Zarządzania 
P/ZSZ-7.4-01 

Umowa nr …/EZ/2014 – Projekt  
Znak: DL/P-10/2014  

z dnia …………… roku 

 

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. ……………………..  - ………………………. 

2. ……………………..   - ………………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a firmą:  ……………………………. ………………………….…………………………… 

NIP: …………    REGON:…… KRS ……….  Kapitał zakładowy …………………….  

/ w zależności od okoliczności  

reprezentowaną przez:   

 

……………………… - …………………….. 

 

zwaną dalej Wykonawcą 

następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem  umowy jest sukcesywna dostawa do siedziby Spółki  lemieszy wykonanych ze 

stali Hardox® 500 do kompaktora Stavostroj Com 3000 oraz  ładowarki Volvo L90F. 

2. Dokładny zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1)  dostawę  jednego kompletnego lemiesz do kompaktora  Stavostroj Com 3000.  

Kompletny lemiesz składa się z 4 jednakowych części. Wymiary części lemiesza zamieszczone 

są w załączniku 1 do niniejszej umowy. 

2) Dostawę czterech kompletnych lemieszy do ładowarki Volvo L90F. Kompletny lemiesz składa 

się z dwóch części zewnętrznych (Załącznik nr 2 )  i jednej wewnętrznej (Załącznik 3). Otwory 

w lemieszach muszą być przystosowane do śrub z zabezpieczeniami kwadratowymi. 

3) Dostawę śrub stożkowych z zabezpieczeniem kwadratowym wraz z nakrętkami do montażu 

lemieszy: 

a) M 16, długość 80 mm, twardość 12.9 – 40 kompletów, 

b) M 20, długość 80 mm, twardość 12,9 – 100 kompletów. 

       3.  Koszt  załadunku i transportu  do  magazynu Zamawiającego, loco Toruń, ul. Grudziądzka 159, 

            przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 
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       4.  Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielone 

             gwarancje. 

      5.   Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 winien co do jakości odpowiadać wymogom 

            wyrobów dopuszczonych  do obrotu i stosowania.  

 

§2 

1. Termin wykonania umowy:  od daty podpisania umowy do 31.10.2014 r.  

2. Dostawa realizowana będzie w dwóch partiach w terminie do trzech tygodni od daty złożenia 

zamówienia:  

1)  pierwsza partia  dotyczy  dostawy kompletnego lemiesza do kompaktora oraz dwóch  

     kompletnych  lemieszy do ładowarki,  

2) druga partia dotyczy  dwóch  kompletów  lemieszy do ładowarki. 

 

§3 

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

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

2. Jednostkowe ceny przyjęte zgodnie z umową: 

1) kompletny lemiesz do kompaktora Stavostroj Com 3000 : ………… zł netto + 23% VAT,  

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

2) kompletny lemiesz do ładowarki Volvo: ………………………… … zł netto + 23% VAT, 

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

3) śruba stożkowa M16 z nakrętką: .. . zł netto + 23% VAT, słownie:  … zł netto +  23%VAT. 

4) śruba stożkowa M20 z nakrętką: … zł netto + 23% VAT, słownie:  … zł netto +  23%VAT. 

 

§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 każdorazowo dokument 

potwierdzający pozytywny odbiór dostarczonej części przedmiotu umowy. 

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

na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

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

NIP: 879-016-92-80. 

 

§5 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust.2 pkt. 1) i 2) 

Zamawiający może naliczyć kary w wysokości 0,1 % kwoty określonej w §3 ust.1 za każdy 

dzień zwłoki. 

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

karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej w §3 ust.1. 

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.  
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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 zamówionej partii 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wad ujawnionych  w okresie gwarancji w terminie  …… 

dni roboczych od daty zgłoszenia usterek przez Zamawiającego. 

 

§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 
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Zintegrowany System Zarządzania 
P/ZSZ-7.4-01 

Załącznik NR1 do umowy nr …/EZ/2014  
 Projekt  

Znak: DL/P-10/2014  
z dnia …………… roku 

 

Lemiesz do kompaktora Stavostroj Com 3000 składający się z czterech równych części  

o wymiarach: 

 
H 30 mm 

   L 980 mm 
   A 300 mm 
   B 10 mm 
   K 20 mm 
   T 110 mm 
   F 80 mm 
   D D1 D2 

    40 mm 40 mm 
  E E1 E2 E3 E4 

  225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 

C M16 
    

Wykonawca                                                                                                   Zamawiający   
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Zintegrowany System Zarządzania 
P/ZSZ-7.4-01 

Załącznik NR2 do umowy nr …/EZ/2014  
Projekt  

Znak: DL/P-10/2014  
z dnia …………… roku 

 

 

Lemiesz do Ładowarki Volvo  - część zewnętrzna 

 
 

H 30 mm 
  L 560 mm 
  A 385 mm 
  B 10 mm 
  K 35 mm 
  T 150 mm 
  F 85 mm 
  D D1 D2 

   100 mm 100 m 
 E E1 E2 E3 

  114 mm 132 mm 114 mm 

C M20 
   

Wykonawca                                                                                                   Zamawiający   
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Zintegrowany System Zarządzania 
P/ZSZ-7.4-01 

Załącznik NR3 do umowy  nr …/EZ/2014 
Projekt  

Znak: DL/P-10/2014  
z dnia …………… roku 

 
Lemiesz do Ładowarki Volvo  - część wewnętrzna 

 

 

H 30 mm 
      L 1600 mm 
      A 300 mm 
      B 10 mm 
      K 35 mm 
      T 150 mm 
      D D1 D2 

       144 mm 144 mm 
     E E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 

  229 mm 247 mm 114 mm 132 mm 114 mm 247 mm 229 mm 

C M20 
       

 

Wykonawca                                                                                                   Zamawiający   
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