
UMOWA NR...  /RZ  
z dnia.......2009 r. 

 
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 

KRS: 0000151221; Kapitał Zakładowy 8.469 5 00  PLN 

 
 
reprezentowanym przez:  
1. .................................................................................. 
2. ................................................................................. 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
a firmą: 

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

KRS: …………………………  Kapitał Zakładowy ………………………. 

 
 

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 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. Wykonawca udziela Zamawiającemu  długoterminowego kredytu inwestycyjnego na 

zapewnienie ciągłości finansowej realizacji projektu „Gospodarka odpadami 
komunalnymi w Toruniu”  zwanego dalej kredytem, w kwocie 2 869 000 zł. (słownie: 
dwa miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) pod hipotekę na 
nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 na zasadach 
określonych w niniejszej umowie, bez odrębnego wniosku kredytowego Wykonawcy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału kredytu. 
 

 
§3 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do  
30 września 2019. 

2. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego kredyt w terminie 5 dni roboczych 
licząc od dnia  zawarcia umowy. 

 



§4 
1. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą  

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

2. Zapłata miesięcznych rat kredytu będzie następowała zgodnie z harmonogram spłat, 
który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. Strony ustaliły, Ŝe kalkulacja rat kredytowych  jest obliczona przez Wykonawcę przy 
zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR6M z dnia ……. . . 
Stopa procentowa uwzględnia niezmienną w czasie trwania umowy marŜę 
Wykonawcy  w wysokości.................%. 

4. KaŜda opublikowana  po terminie, o którym mowa ust.3 zamiana WIBOR 6M 
skutkować będzie zmianą wysokości rat kredytu. Zmiana dotyczyć moŜe jedynie 
pozostałej do zapłaty kwoty zobowiązania.   

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.4 Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłoŜenia Zamawiającego nowego harmonogramu spłat kredytu. 

6. NaleŜną Wykonawcy prowizję w wysokości …………. zł/netto + …. %VAT 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo w terminie …………… licząc od dnia  
zawarcia umowy.  

7. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 
numerem NIP: 879-016-92-80. 

 
§5 

Zabezpieczeniem płatności Wykonawcy jest zastaw hipoteczny na nieruchomości 
zabudowanej połoŜonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159. 
 
 

§6 

1. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie 
określonym w §3 ust.2 Zamawiającemu przysługiwać będą kary umowne w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust.1za kaŜdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto 
określonego w §4 ust.1.  

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

4. Nie zapłacenie przez Zamawiającego w terminie określonym w harmonogramie spłat 
raty kredytu spowoduje, Ŝe od następnego dnia nie spłacona kwota staje się 
zadłuŜeniem przeterminowanym. 

5. Za kaŜdy dzień utrzymywania się zadłuŜenia przeterminowanego Wykonawcy 
przysługują  odsetki, które Wykonawca naliczy zgodnie z obowiązującą Wykonawcę 
tabelą opłat i prowizji. 

6. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie naleŜności przeterminowanych wynosi 
…………… % w stosunku rocznym. 

 
§8 

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

§9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 



2. Z zastrzeŜeniem §4 ust.3 i §9 ust.3 nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu spłat polegającej na 
wydłuŜeniu  okresu spłaty kredytu o ustalony okres w przypadku zagroŜenia płynności 
finansowej Zamawiającego spowodowanej niekorzystną sytuacją gospodarczą lub 
innymi zdarzeniami losowymi lub skróceniu terminu spłaty kredytu.  

4. 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. 

 
§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 

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla kaŜdej ze 
stron. 
 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


