
 

 

Zintegrowany System Zarządzania  
Rozdział IV 

SIWZ Projekt -  UMOWA   
 
Znak: DP/ZP- 12/2012 

 

 
 
 

siwz z dnia  30 sierpnia 2012 r. 

 

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: ……… 

 

reprezentowaną przez: ……………………………… 

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 (Tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  

z późn. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą, 

które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy 

 

§2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa  wraz z jego załadunkiem na 

podstawiony przez Zamawiającego tabor transportowy kruszywa naturalnego o 

przekroju ziaren do 4 mm bez zawartości substancji organicznej, grubych frakcji, glin, 

mułów i innych zanieczyszczeń przeznaczonego do zwalczania śliskości zimowej za 

pomocą sprzętu mechanicznego, zwanego dalej piaskiem w ilości 5 000 Mg.  

2. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

świadectwo jakości przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Strony ustalają termin wykonania umowy na okres: od daty zawarcia do 31 grudnia 2013 r.   

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wartość umowy  wynosi ……………… zł/netto + 23 %VAT 

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



2. Za przedmiot umowy (dostawa piasku wraz z załadunkiem) strony ustalają 

wynagrodzenie jednostkowe  w wysokości: ……… zł/netto +  …..% VAT za 1 Mg 

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

 

§5 
1. Wykonawca sukcesywnie wykona 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. 

3. Zamówienia składane będą na piśmie i realizowane w terminie nie dłuższym niż 

3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości umowy 

określonej w §2 ust.1niniejszej umowy z przyczyn nie zależnych do Zamawiającego, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust. 4. 

 

§6 
1. Koszt transportu piasku do magazynów Zamawiającego obciąża Zamawiającego.  

2. Transport piasku do magazynów Zamawiającego odbywać się będzie środkami 

własnymi Zamawiającego. 

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy pisemny wykaz pojazdów uprawnionych do 

odbioru piasku. 

4. Kierowcy pojazdów Zamawiającego pobierający piasek zobowiązani są na wezwanie 

Wykonawcy do okazywania dowodów rejestracyjnych, kart drogowych pojazdów oraz  

własnych dowodów tożsamości. 

5. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo dokonać wpisu do karty drogowej 

pojazdu Zamawiającego okazanej przez  kierowcę pobranej ilości piasku. 

6. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję operacji wydawania piasku, która 

zawiera: 

-datę wydania piasku, 

-numer rejestracyjny pojazdu, 

-numer karty drogowej pojazdu, 

-nazwisko kierowcy, 

-podpis kierowcy pobierającego piasek, 

-podpis sprzedawcy. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za  przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur  za 

wykonaną dostawę. 

2. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych uchybień jakościowych 

w dostawach będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego. Zamawiający 

zgłasza reklamację nie później niż w terminie 3 dni od daty odbioru przedmiotu 

umowy od Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest załatwić reklamację  

w terminie 3 dni od daty jej zgłoszenia.  

3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy jest raport wagowy 

pochodzący z programu TIPEX obsługującego wagę znajdującą się na bazie MPO  

Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania 

wykonanych dostaw na podstawie prowadzonej przez Wykonawcę ewidencja operacji 

wydawania piasku tylko w  przypadku awarii systemu wagowego Zamawiającego lub 



braku możliwości ważenia, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie 

poinformowany .  

4. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca będzie wraz z fakturą dostarczał 

Zamawiającemu  prowadzoną przez siebie ewidencję operacji wydawania piasku  

w celu sprawdzenia zgodności dokumentacji z kartami drogowymi kierowców. 

5. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego jest Inspektor  ds. 

Oczyszczania – Andrzej Komuda.  

6.  Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany przedmiot umowy w terminie 

14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przelewem bankowym na 

konto podane w fakturze. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80. 

 

§ 8 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym  

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

w §7 ust.2 Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  

wysokości 0,1% wartości netto zamówienia częściowego, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy określonej w 

§ 4 ust.1. 

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

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

§9 

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

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 każdej zmianie adresu  

i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja 

doręczona pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną. 

 

§ 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 i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 

 

 


