
 

 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne 

Umowa nr……………. projekt 
 

Znak: RS/ZP – 06/2015 
 

 
 
 

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: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a: firmą……………………………………………………………………………. 

 

NIP:……………….. ……………                    REGON:  …………………………. 

  

KRS: …………………………….                 Kapitał zakładowy: ……………….   

 

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 r. , poz. 907 z póż. zm. ) , zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą. 

 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest  naprawa ……………….... szt. pojazdów: typ ……………… 

marka …………… w zakresie  ………………………………………: [w zależności od 

wybranego zadania zadeklarowanego w ofercie] . 

2. Szczegółowy zakres prac stanowiący przedmiot umowy zawarto w załączniku nr 1do 

niniejszej umowy, [na etapie postępowania jest to Rozdział II siwz „ Opis przedmiotu 

zamówienia” ] . 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub podwykonawcy  

[w zależności od okoliczności zadeklarowanej w ofercie]   i z materiałów własnych 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca dokona odbioru przedmiotu umowy w celu wykonania jego naprawy  

z siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym transportem 

Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający wyda Wykonawcy przedmiot umowy na 

podstawie  protokołu  przekazania przedmiotu umowy podpisanego przez strony. 

5. Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego   

w terminie określonym w  §3 transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający 



przyjmie od Wykonawcy wykonany przedmiot umowy na podstawie  protokołu  odbioru 

przedmiotu umowy podpisanego przez strony. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące zaistnieć w czasie od 

momentu przejęcia przedmiotu umowy od Zamawiającego  do czasu odbioru przedmiotu 

umowy po wykonaniu naprawy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca winien mieć zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej oraz kontraktowej z rozszerzeniem o szkody w mieniu powierzonym (w tym 

pojazdy), które stanowiło przedmiot naprawy, obróbki, czyszczenia lub innych usług  

o podobnym charakterze oraz rozszerzenie o szkody wynikłe z wadliwego wykonania 

czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po 

przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług. Wysokość wymaganej 

sumy gwarancyjnej powinna wynosić minimum 500.000 zł. na jedno  

i wszystkie zdarzenia. Dla podanych powyżej rozszerzeń limit powinien również wynosić 

minimum 500. 000 zł. 

§3 

 Termin wykonania umowy określa harmonogram, który stanowi złącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

§4 

1. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe [ dla każdej części 

przedmiotu umowy oddzielnie, zależności od okoliczności zadeklarowanych w ofercie ] 

zgodnie z przyjętą ofertą  w wysokości :   …zł/ netto +  23%VAT; słownie:   ...   zł/ 

netto + 23% VAT. 

2. Cena ryczałtowa przedmiotu umowy  zawarta w ofercie nie będzie ulegała zmianie 

przez cały okres trwania umowy a jedyną podstawą do jej zmiany może być 

udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku VAT. 

 

§5 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielone gwarancje.  

 

§6 

1. Podstawą do zapłaty za wykonany i odebrany przedmiot umowy jest pozytywny  

protokół odbioru. Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z 

Wykonawcą jest Kazimierz Witt  kierownik Działu Technicznego . 

2. Strony ustalają, że rozliczenie  za  wykonaną  i odebraną część przedmiotu umowy  

lub  wykonany i odebrany przedmiot umowy [ zależności od okoliczności 

zadeklarowanych w ofercie] na podstawie faktury VAT. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy lub 

wykonaną część  przedmiotu umowy  [w zależności od okoliczności] w terminie 21 

dni licząc od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie wystawionej 

faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

4. 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 protokóle odbioru oraz  

w sytuacji opisanej w §8 pkt.3 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 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 brutto umowy określonej  

w §4 . 



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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

 

§8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze 

………….. miesięcy (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 powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach , a Wykonawca 

zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony , ale nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

4. Przeglądy i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 

5. Koszty napraw i przeglądów gwarancyjnych oraz dojazd serwisanta do siedziby 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku , kiedy awaria nie będzie możliwa do usunięcia w siedzibie 

Zamawiającego lub w terminie, o którym mowa w ust.3, dopuszcza się możliwość 

przewiezienia uszkodzonego przedmiotu umowy do warsztatu Wykonawcy. W tej 

sytuacji strony  określą nowy terminu usunięcia awarii. Wszystkie koszty łącznie  

z kosztami transportu w tej sytuacji ponosi Wykonawca 

 

§9 

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

osoby trzecie. 

 

§10 

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. 

 

§11 

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

2. Z zastrzeżeniem §4 ust.2, §8 ust.6 nie dopuszcza się pod rygorem nieważności zmian 

postanowień umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy 

niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

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. 

 

 

§12 

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

 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 

 

 

 

 
 

 



 


