
 

 

Zintegrowany System Zarządzania  

Procedura Zakupy 

P/ZSZ -7.4 -01 
Umowa nr ……/ projekt  

Usuwanie wraków i porzuconych pojazdów                                                  

w granicach   administracyjnych miasta Torunia  
 

Znak: WS/P- 28/2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

z dnia ……………. 

 

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:  

Grzegorza Brożka- Zastępca Prezesa Zarządu 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

 

reprezentowanym przez:  

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 
§ 1 

1.    Przedmiotem niniejszej umowy  jest sukcesywne w miarę potrzeb Zamawiającego 

świadczenie usług usuwania  wraków i porzuconych pojazdów w granicach 

administracyjnych miasta Torunia  w przypadkach określonych w art. 50 a Prawo o 

Ruchu Drogowym  ( t.j. Dz. U. 2012, poz. 1137 ze zmianami) i dowiezienie w/w na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego 

2.   Szacunkowa ilość wraków  porzuconych pojazdów objętych przedmiotem niniejszej 

umowy wynosi 60. 
      § 2 

Umowa będzie realizowana przez 2 lata od dnia 21.07.2016 lub do wcześniejszego 

wyczerpania jej wartości określonej w § 3 ust.1. 

Wykonawca podczas wykonywania robót związanych z usunięciem wraku pojazdu musi 

współdziałać z organem wydającym decyzję usunięcia pojazdu. 

Czas usunięcia pojazdu będzie ustalony telefonicznie podczas zlecania usługi usunięcia wraku 

pojazdu. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:  

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

2. Rozliczenie za faktyczne wykonanie usług będzie następowało wg ceny jednostkowej zgodnie 

z ofertą wykonawcy tj…………..netto + 23% VAT, słownie ………………..zł. + 23 VAT 

3. Ceny jednostkowe netto zawarte w umowie są cenami stałymi i nie będą ulegały zmianie 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości przedmiotu 

umowy podanej w § 1 ust. 2  niniejszej umowy bez podawania przyczyn. 

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

w sytuacjach opisanych w ust. 1 



§ 5 

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

ds. Oczyszczania – Andrzej Komuda tel.601 649 338 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury za każdy 

zrealizowany transport,  dostarczonej do Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych od 

dnia wykonania usługi. 

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

otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowej faktury VAT w formie przelewu bankowego 

na konto Wykonawcy. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem 

NIP: 879-016-92-80.  

§ 6 

1. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy  zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości netto 

określonej § 3 ust. 2  za każdy przypadek. 

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

zależnych od Wykonawcy,  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

10% wartości netto niezrealizowanej  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.  

5. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

czasie realizacji przedmiotu zamówienia, lub na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej, deliktowej oraz kontraktowej, z sumą gwarancyjną min. 10.000 zł (dziesięć 

tysięcy złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca  zobowiązany jest do 

przedstawienia podpisanej oraz opłaconej umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu 

podpisania umowy.  

§ 7 

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

trzecie. 

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

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. 

§ 8 

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

Cywilnego. 

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

siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

ZAŁĄCZNIKI  DO  UMOWY: 

1) Kopia  Formularza oferty – Zał. nr 1; 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 

 


