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Zintegrowany System Zarządzania 
P/ZSZ-7.4-01 

Umowa nr …../EZ/2016 
US/P- 69/2016  

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: 13.618.000 PLN 
 

reprezentowanym przez:  

 

1.   ………………………  - ………………………… 

2.   …………………….  - ………………………….. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a firmą: 

………………… 

ul………………………….  

NIP: ……– …… – ….. - …… REGON: ………………….. 

 

reprezentowaną przez:  

…………………………… -  ……….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

następującej treści: 

 

 
 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi dezynfekcji, dezynsekcji  

i deratyzacji wykonywanej na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.  

w Toruniu. Dokładny zakres prac określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 

§2 

Termin wykonania umowy: od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r. 

 

§3 

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

 +  23 % VAT słownie: ……………………………….. złotych 00/00 netto 

 + dwadzieścia trzy %VAT.  

2. Za przedmiot umowy, o którym mowa w §1 strony ustalają wynagrodzenie zryczałtowane, 

jednostkowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości: ………… zł + 23 %VAT miesięcznie. 

  

 

§4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sukcesywnie, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy własnym transportem, 

sprzętem i z użyciem własnych środków chemicznych.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu środków 

chemicznych nowej generacji, biodegradowalnych z IV grupy toksyczności. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu karty charakterystyki 

substancji niebezpiecznej dla każdego użytego, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, 

preparatu chemicznego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustanowionych przez Zamawiającego 

zasad BHP na terenie objętym przedmiotem umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w każdym kolejnym roku 

trwania umowy kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej polisy 

ubezpieczeniowej potwierdzającej fakt, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia interwencyjnych usług w przedmiocie 

umowy na warunkach określonych w załączniku nr 1. 

 

§5 

 

1. Podstawą do zapłaty za wykonany przedmiot umowy jest faktura z załączonymi 

protokołami wykonanych prac zgodnie z pkt. III. ppkt.4 załącznika nr 1 do niniejszej 

umowy .  

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

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Aleksandra Organiak.  

3. Strony ustalają, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktury za dostarczony przedmiot 

umowy.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie 21 dni od daty 

złożenia faktury VAT w sekretariacie Zamawiającego w formie przelewu bankowego na 

konto Wykonawcy. 

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

NIP: 879-016-92-80.  

 

§6 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy  zgodnie z załącznikiem   Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 pkt. 2 za każdy dzień zwłoki. 

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

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10% wartości całkowitej brutto umowy określonej w §3 ust.1. 

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

 

§7 

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

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.  

 

§8 

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

trzecie.  
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§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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Załącznik nr 1 do umowy  
 

I. Powierzchnie objęte wykonywaniem usług 
 

Baza ul. Grudziądzka 159 
1. Pomieszczenia zamknięte produkcyjne        4.880 m

2
 

2. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne       1.130 m
2
 

3. Teren otwarty objęty monitoringiem      17.300 m
2
 

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Kociewska 37-53 (ZUOK) 

1. Pomieszczenia zamknięte produkcyjne (ul. Kociewska 37)        640 m
2
 

2. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne (ul. Kociewska 37)         320 m
2
 

3. Zaplecze techniczne – wiaty magazynowe, place (ul. Kociewska 37)    2.440 m
2
 

4. Pomieszczenia zamknięta produkcyjne – Sortownia Odpadów,  

Kompostownia Odpadów Organicznych,  
Hala warsztatowo-garażowa (ul. Kociewska 53)       6.100 m

2
 

5. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne, (ul. Kociewska 53)            590 m
2
 

6. Zaplecze techniczne – wiaty magazynowe,  

place technologiczne, place manewrowe (ul. Kociewska 53)    25.200 m
2
 

7. Składowisko Odpadów (ul. Kociewska 53)            6,6 ha 

 

II. Usługa obejmuje zwalczanie i monitorowanie obecności następujących szkodników: 
 

1. Gryzonie: - mysz  

   - szczur  
 

2. Owady : - karaluch wschodni  

   - prusak  

   - mrówka faraona  
   - mrówka  

   - meszki 

   - muszki owocowe 
   - muszki octowe 

   - osy 

  

III.  W zakres usługi wchodzą następujące czynności: 

  

1. Monitoring zakładu (comiesięczna kontrola stanu obiektu pod katem obecności szkodników – za 

pomocą wywiadu, lustracji wzrokowej i przeglądu systemu). 
 

a. Prowadzenie co miesięcznego przeglądu punktów kontrolnych: 

      - stacje trutek  70 szt. 

      - lampy owadobójcze   4 szt. 
      - trapity   20 szt. 

b. Wymiana i uzupełnianie preparatów, usuwanie resztek, naprawy stacji trutek, lamp 

owadobójczych, trapitów, wymiany uszkodzonego oznakowania itp. 
c. Wymiana raz w roku (wiosną) świetlówek w lampach owadobójczych. 

d. W okresie wiosenno letnim (od kwietnia do września) montaż pułapek na pszczoły w miejscu 

segregacji stłuczki (4 szt.), przy budynku wagowym (2 szt.) oraz nadzór i kontrola pułapek (raz 

w tygodniu)  
e. Wykonywanie zabiegów interwencyjnych -zwalczanie ww. owadów lub gryzoni   

w ciągu 3 godzin od zgłoszenia w pomieszczeniach administracyjno – biurowych, socjalnych  

oraz w halach produkcyjnych spółki (ul. Grudziądzka 159 i ul. Kociewska 37 – 53) – nie więcej 
niż 72 razy w trakcie trwania umowy.  

f. Wykonywanie raz w tygodniu (na koniec tygodnia pracy – sobota) wykona dezynfekcji maszyn i 

urządzeń pracujących w ZUOK zgodnie z ROZPORZNDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z 
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dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu 

odpadami komunalnymi. 
W skład dezynfekowanych maszyn, urządzeń i narzędzi ma wchodzić: 

 

- hala sortowni, urządzenia zamontowane w hali sortowni a w szczególności kabiny sortownicze  
– kubatura hali  42.500 m

3
, 

- hala kompostowni – kubatura 11.500 m
3
 

- 3 ładowarki (2 ładowarki Volvo, ładowarka teleskopowa Bobcat) 
- 2 samochód hakowy : Volvo, DAF 

- 2 kompaktory, ładowarka gąsienicowa Hanomag i DT – 75 

- pomieszczenia warsztatowe w hali garażowo warsztatowej wraz z narzędziami, 

- pomieszczenia elektromechanika wraz z narzędziami. 
 

2. Dyspozycyjność dla organów kontrolnych np. SANEPID-u, wykonywanie zaleceń. 

3. Wskazywanie zaniedbań sanitarno-higienicznych zabezpieczenia przed szkodnikami. 
4. Dokumentacja prowadzonych czynności: 

- raport z  przeprowadzenia zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Spółki z 

wyszczególnieniem użytych środków biobójczych (ilości i rodzaju), 

- protokoły lustracji terenu, 
- protokoły konsultacji i zaleceń dla ZUOK 

- protokoły dodatkowe w przypadku opisywania zdarzeń nie przewidzianych, 

- wpisy w książce wykonanych dezynsekcji ZUOK 
Wszystkie zabiegi należy odnotować w Księdze Wykonywanych Prac. 

       

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający  

 

 
 


