
 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania  Post ępowanie  
o zamówienie publiczne 

Umowa nr……………. PROJEKT  
Znak: PPo Ŝ/P-40/2011 

 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 
/nabór ofert/ w trybie przetargu nieograniczonego bez 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 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie p.poŜ dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu, polegających na legalizacji, naprawie  i konserwacji 
podręcznego sprzętu p.poŜ; badaniu i naprawie sieci hydrantowych;  oznakowania obiektów MPO 
znakami bezpieczeństwa poŜarowego i BHP oraz informacyjnymi zgodnie z PN. 

 
§3 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tych, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego 
w czasie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu. 

2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za straty wynikłe z niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonywania umowy przez Wykonawcę w wysokości ustalonej w protokole 
sporządzonym na tę okoliczność i podpisanym przez strony.  

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z działań od niego niezaleŜnych (np. 
awarii, sił wyŜszych i zdarzeń losowych). 

4. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się na własny koszt z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami oraz ubezpieczenia się od odpowiedzialności 
cywilnej i NNW. 



5. Wykonawca w zakresie wykonywania przedmiotu umowy współpracuje ze specjalistą ds. BHP 
Zamawiającego. 

6. 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. 

 
§ 4 

Strony ustalają termin obowiązywania umowy na okres: 01.09.2011 – 31.08.2014 r. 
 

§ 5 
1. Zamawiający ponosi koszty wykonanych usług w oparciu o ceny zawarte w ofercie. Wartość 

zobowiązania wynikający z umowy wynosi …………… (…………………………..). 

 

lp Usługa 
Przewidywany 

zakres  
Cena jednostkowa 

złotych 
Cena całkowita 

złotych 
1.  Przegląd gaśnicy 4,5,6,12 kg 360   
2.  Przegląd gaśnic 1,2 kg 240   
3.  Remont GP-12Z ABC 15   
4.  Remont GP-6x ABC 15   
5.  Remont GP- 4x ABC 15   
6.  Remont GP – 2x ABC 30   
7.  Legalizacja UDT GP – 6x 15   
8.  Legalizacja UDT GS – 5x 15   
9.  Badanie wydajności  hydrantów 

wewnętrznych 
75 

  

10.  Badanie wydajności  hydrantów 
zewnętrznych 

45 
  

11.  Wymiana gaśnicy na nową GP-
6x ABC 

30 
  

12.  Wymiana gaśnicy na nową GP – 
1Z BC 

45 
  

13.  Wymiana gaśnicy na nową GP – 
4x ABC 

45 
  

14.  Wymiana gaśnicy na nową GP – 
2x ABC 

30 
  

15.  Wymiana gaśnicy na nową GS – 
5x  

6 
  

16.  Wymiana węŜa hydrantowego 
52, 20 m 

6 
  

17.  Wymiana prądnicy hydrantowej 
52 K-126 

6 
  

18.  Wymiana wieszaków gaśnicy 15   
19.  Wymiana znaków p.poŜ. 60   
20.  Wymiana znaków 

ewakuacyjnych foto płyta 20x40 
15 

  

21.  Wymiana znaków 
ewakuacyjnych foto płyta 10x30 

15 
  

22.  Wymiana znaków 
ewakuacyjnych foto płyta 15x30 

15 
  

23.  Wymiana znaków 
ewakuacyjnych foto płyta 15x15  

15 
  

24.  Badanie węŜy hydrantowych 75   
25.  Remont GS 5x 30   

Łączna kwota   



2. Dostarczony zgodnie ze specyfikacją sprzęt musi posiadać wymagane atesty (CE) i certyfikaty. 
3. Usługi będą realizowane w terminie 48 godzin od złoŜenia zamówienia przez zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie następowało na podstawie 
protokołów z wykonania prac podpisanych przez obie strony umowy oraz przedłoŜonych przez 
Wykonawcę faktur VAT.  

2. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonany przedmiot umowy w terminie  
21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przelewem bankowym na konto 
Wykonawcy. 

§ 7 
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub niewykonania umowy w terminie 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł brutto (słownie pięćset 
złotych).   

§  8 
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 9 

Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy przed upływem ustalonego terminu 
określonego w §4 za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 

 
§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

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 
 
 
 
 
 
 

 


