
 

Zintegrowany System Zarządzania 
Zamówienie publiczne  

Projekt  -  UMOWA 
 

Znak: PP/ZP - 33/2015 
 
 
 

z dnia   ……..    2015  r. 

 

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

 

reprezentowaną  przez: ………………………………………………………………. 

zwaną 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 fabrycznie nowych  wykonane z  polietylenu 

niskociśnieniowego wysokiej gęstości typu PE- HD pojemników przeznaczone do 

gromadzenia odpadów komunalnych i segregowanych i /lub w zależności od okoliczności  

fabrycznie nowych kontenerów metalowych przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych w następujących ilościach i asortymentach oraz wg następujących cen 

jednostkowych: Proszę o wpisanie cen jednostkowych w poniższej tabeli  

 

 

 



Zadania  Typ 
Ilość 

[szt.] 

Cena 

jednostkowa  

[zł/netto]  

Stawka VAT 

[%] 

Kontenery 

metalowe 

Zadanie 1   

ZW 28 7,5m
3 

 odkryty 7 

  

 

Pojemniki z 

tworzyw  

Zadanie 2  

 

 MGB – 1100  SZKŁO 25 
  

 MGB – 1100 SUCHE   25 
  

 MGB-120  160 
  

 

 
MGB-240  100 

  

 MGB-120 BIO 100 
  

 

2. 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. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.  

Opis przedmiotu zamówienia na etapie prowadzenia postępowania 

 

§ 3 

1. Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy  

1) ……………..  tygodni dla Zadania 1,  

2) ……………..  tygodni dla Zadania 2.   

 

§4 

1. Strony ustalają, że całkowita  wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą   wynosi ....... 

zł/ brutto, w tym ……………... zł netto ( słownie:  ..................... zł + …… % VAT). 

2. Strony ustalają, że całkowita  wartość umowy z prawem opcji zwiększenia zakresu 

przedmiotowego  umowy wynosi ................. zł/ brutto, w tym ……………………... zł 

netto ( słownie: ....................................... zł + …… % VAT). 

(jest to wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, kwota to 

zostanie ujawniona w dniu otwarcia ofert).  

3. Cena nie będzie ulegała zmianie w trakcie trwania umowy. Jedyną  podstawą do 

zmiany ceny może być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku 

VAT. 

4. Do zmiany ceny określonej w ust.1 umowy z powodów określonych w ust.3 nie 

zachodzi konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy ustalana zostanie z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku 

VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 



§5 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem do siedziby 

Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159. Przedmiot umowy winien być 

dostarczony do magazynu Zamawiającego w terminie, o którym mowa w §3 pkt.1 lub 

pkt.2 /w zależności od okoliczności  do godz. 14.00.  

2. Koszt transportu obciąża Wykonawcę. 

 

§6 

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

pozytywny odbiór. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów  

z Wykonawcą jest ……………………….. 

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

wykonany i odebrany przedmiot umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia przez Zmawiającego braków ilościowych i jakościowych  

w dostawie będzie wszczęte postępowanie reklamacyjne zgodnie z zapisami §9. 

Zamawiający zgłasza reklamację nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty 

dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy w terminie  30 dni licząc 

od daty złożenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT w formie 

przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacunkowej wielkości przedmiotu 

umowy , o którym mowa w §2 ust.1 z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust. 5.  

7. Zamawiającego zastrzega sobie również prawo do zwiększenia zakresu przedmiotowego 

umowy korzystające z prawa opcji z zastrzeżeniem, że zwiększenie zakresu świadczenia 

przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizacje zamówienia, o której mowa w §4 ust.2. 

8. Rozliczenie za wykonane zwiększone dostawy  przedmiotu umowy, będzie następowało 

na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

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

NIP: 879-016-92-80. 

 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  

w §3, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym w protokole odbioru oraz  

w przypadku określonym w §6 ust.3, a także w przypadku opisanym w §9 ust.3 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% 

wartości umowy określonej w §4 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% wartości brutto umowy określonej w §4 ust.1. 

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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

§8 

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



2. Z zastrzeżeniem §4 ust.3 i  §6 ust.5 i ust.7 nie dopuszcza się istotnych 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. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze 

……………….. ale nie  krótszym niż 12 miesięcy.  

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, 

Zamawiający w terminie określonym w §6 ust.3 powiadamia Wykonawcę o 

powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez 

strony, ale nie dłuższym niż 14 dni roboczych do ich bezwzględnego i bezpłatnego 

usunięcia. 

4. Po usunięciu wad i usterek w przedmiocie umowy okres gwarancji biegnie na nowo. 

 

§10 

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

osoby trzecie. 

 

§11 

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. 

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 
 


