
 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Post ępowanie  
o zamówienie publiczne 

Umowa nr……………. PROJEKT  
Znak: Dś/P-39/2011 

 z dnia ……………  

 
zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSI ĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  
W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZI ĄDZKIEJ 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 (Tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z  
późń. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złoŜoną ofertą, 
które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§2 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa transportem i na koszt Wykonawcy do 

magazynu Zamawiającego akcesoriów samochodowych , zwanych dalej asortymentami, 
ujętych w specyfikacji asortymentowo- ilościowej, który stanowi załącznik nr 1  do 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca w ramach świadczenia przedmiotu umowy utworzy na terenie magazynu w 
siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy „depozyt” 
dla oferowanego asortymentu ujętego w specyfikacji asortymentowo- ilościowej, która 
stanowi załącznik nr 1a do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot umowy umieszczony przez Wykonawcę  w „depozycie” podlegać będzie 
rozliczeniu na warunkach określonych §4 ust.2 i §6  po jego faktycznym wykorzystaniu  
przez Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 i ust.2 winien co do jakości odpowiadać 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymogom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca 



przedstawi wymagane dokumenty potwierdzające jakość dostarczonego przedmiotu 
umowy. 

5. Na dostarczone Zamawiającemu części, Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przedłoŜy 
Zamawiającemu stosownie do wymagań danego asortymentu następujące dokumenty: 

1) świadectwa jakościowe (zgodnie z obowiązującymi normami); 
2) certyfikaty bezpieczeństwa; 
3) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz opis dostarczonego produktu  

w języku polskim. 
§3 

Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.   
 

§4 
1. Strony ustalają, Ŝe wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą 

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

2. Za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w §2 ust.1 i ust.2  strony ustalają 
wynagrodzenie jednostkowe zgodnie ze złoŜoną ofertą w wysokości określonej w   
specyfikacji asortymentowo- ilościowej, którą stanowią załączniki nr 1 i 1a  
do niniejszej umowy. 

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy  zawarte w ofercie nie będą ulegały zmianie 
przez cały okres trwania umowy a jedyną podstawą do ich zmiany jest 
udokumentowana zamiana podatku VAT. 

 
§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. Koszt transportu, załadunku i rozładunku obciąŜa Wykonawcę. 

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

4. Zamówienia składane będą na piśmie i realizowane w terminie nie dłuŜszym niŜ  
24 godziny od złoŜenia zamówienia przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 
zamówienia, o której mowa w §2 ust1 i 2 niniejszej umowy z przyczyn nie zaleŜnych 
od Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych wynikających z sytuacji opisanej w ust.5. 

 
§6 

1. Podstawą do zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu umowy jest dokument 
potwierdzający pozytywny odbiór. Osobą upowaŜnioną z ramienia Zamawiającego do 
kontaktów z Wykonawcą jest kierownik Wydziału Technicznego Kazimierz Witt. 

2. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie 
faktur częściowych za wykonane i odebrane partie przedmiotu umowy z 
zastrzeŜeniem §2 ust.3.  

3. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilościowych  
i jakościowych w dostawach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego. 
Zamawiający zgłasza reklamację nie później niŜ w terminie 7 dni roboczych od daty 
dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu, a Wykonawca zobowiązany jest 
załatwić reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.  

4. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonane dostawy w terminie 21 dni od 
daty złoŜenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 



5. Zamawiający oświadcza, Ŝe 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 takŜe nie usunięcia wad w terminie wymienionym  
w protokóle odbioru oraz w przypadku określonym w §6 ust.3, a takŜe w przypadku 
opisanym w §9 ust.4 Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
w wysokości 1% wartości brutto zamówienia częściowego, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej  
w §4 ust.1. 

3. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający moŜe potrącić naleŜności z tytułu kary umownej 
bezpośrednio z faktury złoŜonej przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyŜszającego karę umowną. 

§8 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. 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 kaŜdej zmianie adresu  

i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 
doręczona pod wskazany adres uwaŜana będzie za doręczoną. 

 
§9 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu dwunastomiesięcznej gwarancji na wszystkie 
asortymenty ujęte w specyfikacji asortymentowo – ilościowej stanowiącej załączniki 
nr 1 i  1a do niniejszej umowy. 

2. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, będzie liczony od dnia dostarczenia danej 
części Zamawiającemu. 

3. W okresie gwarancji Zamawiający powinien pisemnie zawiadomić Wykonawcę o 
wadzie fizycznej dostarczonej  części  w terminie 24 godzin od wykrycia wady, nie 
później jednak niŜ przed upływem okresu gwarancji na dany  asortyment. Wykonawca 
niezwłocznie  w formie pisemnej potwierdzi otrzymanie zawiadomienia. 

4. Wykonawca usunie wady reklamowanego asortymentu lub dostarczy asortyment 
wolny od wad w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie. 

5. Przy nieuwzględnieniu reklamacji Zamawiającego, Wykonawca zawiadomi  
Zamawiającego o fakcie odrzucenia reklamacji pisemnie w terminie 14 dni  licząc od 
dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, podając uzasadnienie. 

6. Niezawiadomienie Zamawiającego w myśl ust. 5 jest jednoznaczne z obowiązkiem 
rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego. 

7. JeŜeli Wykonawca dysponuje gwarancją pochodzącą od producenta , a okres trwania 
tej gwarancji jest dłuŜszy niŜ dwanaście miesięcy liczone od dnia dostarczenia 
asortymentu Zamawiającemu, to Wykonawca moŜe przedłoŜyć Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające gwarancję producenta, zwalniając się tym samym z 
obowiązku określonego w ust.1 w zakresie objętym gwarancjami producenta. 

8. Dokumenty potwierdzające gwarancję producenta naleŜy przedłoŜyć Zamawiającemu 
wraz z dostawą asortymentów,  których ta gwarancja dotyczy. 

 
§10 

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



 
§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 dla kaŜdej ze stron. 
 
 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


