
 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne 

Umowa nr  19 /2  / RZ  
 

Znak: SD/ZP- 19 /2014 
 

 
 
 

z dnia  ….   2014r. 

 

 

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 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………….. –  …………………………. 

2. …………………….. –  …………………………. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

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

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

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

  

reprezentowaną  przez:  

1. ………………..  –  ………………………. 

2.  ……………….. – ………………………… 

 

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 r., 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 technicznego chlorku wapnia w postaci płatków, 

pakowanego w worki typu big bag o masie 1000 kg w ilości 350 Mg wraz  

z transportem do magazynów Zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.  

2. Koszt transportu, załadunku i rozładunku przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 

3. Przedmiot umowy musi spełniać wymagana  normy  PN- 7/C - 84127, posiadać atest 

PZH . 

 

§3 

1. Termin wykonania umowy:   od daty zawarcia umowy do czasu wykorzystania kwoty 

brutto zamówienia, jaką zamawiający przewiedział na realizację niniejszego 



zamówienia tj.:  …………………….. / zł  słownie: …………………….… zł.   (kwota 

zostanie podana w dniu otwarcia ofert) , ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r.  

2. Zamawiający szacuje końcowy termin realizacji zamówienia na 31.05.2015 r.   

 

§4 

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

+  23%VAT;  słownie:  ………………………………………….zł/netto +  23 %VAT. 

2. Rozliczenie za faktycznie wykonane dostawy będzie następowało wg  ceny 

jednostkowej  zgodnej z  ofertą Wykonawcy wynoszącej  ……. .. zł/Mg + 23 % VAT. 

3. Cena jednostkowa przedmiotu umowy nie będzie ulegała zmianie przez cały okres 

trwania umowy, a jedyną podstawą do jej zmiany może być udokumentowana przez 

Wykonawcę zmiana stawki podatku VAT. 

4. Do zmiany ceny określonej w ust.2 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 wykona w sposób sukcesywny na rzecz Zamawiającego dostawy 

przedmiotu umowy w terminach i ilościach zgodnych  

z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

2. Dokładne określenie ilości dostaw będzie następowało w składanych  

i potwierdzonych zamówieniach częściowych z zastrzeżeniem, że wielkość 

zamówienia częściowego będzie  nie mniejsza niż 24  Mg i realizowane będą przez 

Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od daty złożenia 

pisemnego zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

przedmiotu umowy określonej w  §2 ust.1 z przyczyn nie zależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, bo są 

on związane z warunkami atmosferycznymi, na które zamawiający nie ma wpływu. 

Zamawiający gwarantuje pewność wykonania umowy na poziomie 50% wielkości 

umowy, o którym mowa w§2 ust.1. 

4. Wykonawca zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 

wynikających z sytuacji opisanej w ust. 3 i ust.5 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia szacowanej wielkości przedmiotu 

umowy określonej w §2 ust.1 do ilości odpowiadającej kwocie przeznaczonej na 

realizację niniejszego zamówienia, o czym mowa w   §3 ust.1. 

 

§6 

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

…………………………………………………………………………………… . 

Osobą upoważnioną z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest 

…………………………………………………………………………………………  

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 załatwiane 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 

załatwić reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

4. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną część przedmiotu umowy  

w terminie 30 dni od daty  doręczenia  faktury VAT Zamawiającemu. 

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

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

może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  wysokości 5 % wartości brutto 

zamówienia częściowego 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.  

 

§8 

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

trzecie.  

§9 

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

krótszym  12 miesięcy.  

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty pozytywnego 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. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Z zastrzeżeniem §3 ust.1,  §4 ust.3 i §5 ust.3 i ust5  nie dopuszcza się 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. 

 

§11 

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. 

§12 

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

stron. 

 

Wykonawca                                                                                                             Zamawiający 

 

 

 

 


