
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o 
zamówienie publiczne 

WZÓR UMOWY 
 

Znak: OS/ZP -27/2016 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
zawarta w dniu ……………………………… w …………….…………., pomiędzy 

  

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  

przy ul. Grudziądzkiej 159, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII 

Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem 0000151221, posiadającą NIP 879-

016-92-80, Regon 870525973, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym  

13 618 000 zł, 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... 

w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym 

podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym numer identyfikacyjny NIP .........................., 

Regon ........................, o wpłaconym w  całości kapitale zakładowym wynoszącym ………………… / 

wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez 

……………………………………………….. pod nr ………………..,  posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP .........................., Regon ........................ / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP………………., Regon …………… 

 

reprezentowanym przez:     
 
1. ........................... 

2. ...........................    

 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, wpisy  

we wskazanych na wstępie Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej / 

CEIDG, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami 

przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.  

 

 



 
§ 1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 30.000 euro i nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa transportem i na koszt Wykonawcy  

do magazynu Zamawiającego opon nowych i regenerowanych, dętek i ochraniaczy dętek  

w ilościach i asortymentach wyszczególnionych w załączniku nr 1 niniejszej umowy.  

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, powinien odpowiadać co do jakości, wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

3. Opony bieżnikowane muszą posiadać homologacje wydane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz certyfikat zgodności z Regulaminem EKG ONZ , a także certyfikat uprawniający 

do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wystawionym przez Polskie Centrum Badań  

i Certyfikacji. 

§ 3 

Strony ustalają termin wykonania zamówienia na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

§ 4 

1. Szacunkową  wielkość przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie jednostkowe  

zgodne z przyjętą ofertą określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że  wartość   umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi: 

  ………………………. zł brutto, w tym ………………………. zł netto i ….. % VAT. 

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy nie będą ulegały zmianie przez cały okres trwania umowy , 

a jedyną podstawą do ich zmiany może być ustawowa 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 jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT 

obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

§ 5 

1. Wykonawca będzie w sposób sukcesywny dostarczał  Zamawiającemu przedmiot umowy  

w terminach, ilościach i asortymentach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem do siedziby Zamawiającego w dni 

robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. Koszt transportu, załadunku i rozładunku obciąża 

Wykonawcę. 

3. Dokładne określenie ilości i asortymentu dostaw będzie następowało w składanych  

i potwierdzonych zamówieniach częściowych. 

4. Zamówienia częściowe składane będą drogą elektroniczną lub faxem i realizowane w terminie 

nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 



5. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru zużytych opon, tj. złomu gumowego w 

ilości równoważnej do przedmiotu niniejszej umowy. Przekazanie odpadów Wykonawcy przez 

Zamawiającego  w każdym miesiącu zostanie potwierdzone zbiorczą „Kartą przekazania 

odpadu”. 

6. Do każdej partii dostarczonych opon Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia o nie więcej niż 50% szacowanej wielkości 

zamówienia, podanej  w § 2 ust. 1  z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego,  

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

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

wynikających z sytuacji opisanej w ust. 7. 

 

§ 6 

1. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Kierownik 

Działu Technicznego. Osobą z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest: 

…………………….. telefon kontaktowy………………. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawy nastąpi na podstawie faktur za wykonane  

i odebrane partie przedmiotu umowy.  

3. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilościowych  

i jakościowych w dostawach będą rozwiązywane w drodze postępowania reklamacyjnego. 

Zamawiający zgłasza reklamację nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia 

przedmiotu umowy Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzeć reklamację  

w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. 

4. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy w terminie 21 dni od daty 

złożenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 

879-016-92-80.  

§ 7 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  

w zamówieniach częściowych, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym  

w protokóle odbioru oraz w terminie  wymienionym w § 6 ust.3 i § 9 ust. 3 Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1,0% wartości brutto zamówienia 

częściowego, za każdy dzień zwłoki. 

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

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

brutto umowy określonej w § 4 ust.2. 

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

z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy:  



1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy  

- w terminie 30 dni od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne w  stosunku do  Wykonawcy  

– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości; 

3) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości; 

4) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął 

wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego 

w wezwaniu Zamawiającego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  

mu z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie wywołuje skutki prawne na przyszłość 

(ex nunc). 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze określonym  

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej partii dostaw. 

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

powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 

uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 3 dni robocze do ich bezwzględnego  

i bezpłatnego usunięcia. 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany Umowy w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych i mogą dotyczyć: 

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy w szczególności ze względu na konieczność 

realizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w Załączniku nr 1  

do umowy ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

2) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które są 

korzystne dla Zamawiającego; 

3) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia  

wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób,  

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

4) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących ogumienia, w 

szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa lub z innych przyczyn o 

charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę  

tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 



5) zmian technicznych dostarczanego ogumienia, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z 

poniższych okoliczności: 

a) pojawienie się na rynku ogumienia nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu Umowy; 

b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych  

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

c) zmiany w wymaganych parametrach ogumienia w związku z doświadczeniami 

eksploatacjami Zamawiającego. 

6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany przepisów prawa, 

w tym przepisów dot. stawki podatku VAT; 

7) zmiany postanowień Umowy dot. weryfikacji reklamacji, jeżeli są korzystne  

dla Zamawiającego. 

2. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników pod rygorem nieważności może nastąpić za 

zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, § 5 ust. 7 i § 11 ust. 1. 

 

§ 11 

1. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu 

korespondencyjnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja wysłana  

na ostatni adres korespondencyjny uważana będzie za doręczoną, nawet jeśli zostanie zwrócona 

do nadawcy. 

2. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 

 

§ 12 

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

 

§ 13 

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. 

§ 14 

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

 

 

ZAŁĄCZNIK  DO  UMOWY: 

1) Kopia oferty Wykonawcy – Zał. nr 1. 

 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 

 

 


