
 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne Umowa nr …. /RZ 

Projekt - Zadanie  2  
Znak: SZ/ZP-  21/2014 

 
 
 
 

z dnia  ……………… 2014 r. 

 

zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. 56 63 98 119; FAX. 56 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:  …………………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

§1 
 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa jednego kompletu sprzętu przeznaczonego do zimowego 

utrzymania dróg składającego się z   jednego fabrycznie nowego z roku produkcji 2014 lub 

2013 pługa drogowego przeznaczonego do pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej 16 Mg  

i jednego rozsypywacza soli o pojemność skrzyni ładunkowej na materiały uszarstniające nie 

mniejszej niż 4 m³.  

2. Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych przedmiotu umowy zawarto  

w załączniku nr1niniejszej umowy. 

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

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymogom specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

4. Warunki serwisu i gwarancji przedmiotu umowy regulują dokumenty, o których  mowa w  §5 

ust.1 pkt.6) niniejszej umowy. 

§3 

Termin  realizacji umowy:  …….. tygodni od  daty  zawarcia umowy.  
 



§4 

1. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą  

w wysokości: ................zł/netto + ….. % VAT, słownie: .................................. + ….. % VAT. 

2. Cena  przedmiotu umowy nie będzie ulegała zmianie przez cały okres trwania umowy,  

a jedyną podstawą do jej  zmiany może być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana 

stawki podatku VAT. 

3. Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy jest dokument potwierdzający 

pozytywny odbiór. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów  

z Wykonawcą jest Kierownik Wydziału Oczyszczania Łukasz Naskręt . 

4. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy  nastąpi na podstawie faktury za 

wykonany i odebrany przedmiot umowy.  

5. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy  

w terminie 30 dni od daty  doręczenia  faktury VAT Zamawiającemu.  
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP: 879-016-92-80. 

§5 

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) dostarczenia na własny koszt przedmiotu umowy Zamawiającemu na adres 

Zamawiającego i montażu przedmiotu umowy na pojazdach Zamawiającego. 

2) ubezpieczenia na własny koszt  przedmiotu umowy przez cały okres związania 

umową leasingu.  

3) dostarczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej przedmiotu umowy , 

instrukcji obsługi i eksploatacji, 

4) przeszkolenia pracowników zamawiającego (4 operatorów sprzętu), w zakresie jego 

obsługi i konserwacji w dniu dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego 

oraz do prowadzenia cyklicznych szkoleń operatorów  

z częstotliwością jeden  raz na pół roku przez okres obowiązywania gwarancji.  

5) dostarczenia certyfikatu bezpieczeństwa CE,  

6) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje 

oraz zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym  

i pogwarancyjnym. 

§6 

1. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu  przedmiotu umowy w terminie określonym  

w §3, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym  w protokóle odbioru Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto 

określonego w §4 ust.1 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 

10% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust.1. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

§7 

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

 

§8 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem §4 ust.2. nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. 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 

§9 



1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

Zamawiającego. 

 

§10 

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

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 


