
1 
 

 

 

  
 

Zintegrowany System Zarządzania 
P/ZSZ-7.4-01 

Umowa nr ……. 
Znak: RW/P-46/11 

z dnia …….. 2011 roku 

 

 
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.  Piotr Rozwadowski  - Prezesa Zarządu 
2.  Grzegorz BroŜek - Zastępcę Prezesa Zarządu 

 
zwanym dalej Zamawiającym 
a firmą: 

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

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

 
reprezentowaną przez: .................................................................................  
zwaną dalej Wykonawcą 
następującej treści: 
 
 
 

§1 
1. Przedmiotem  umowy jest usługa naprawy poszycia elektronicznej wagi samochodowej 

Yamato, pracującej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. 
Zakres prac obejmuje dostawę i montaŜ blach  pasów jezdnych na pomoście wagi Yamato o 
następujących parametrach: blacha karbowana o długości 24m,  szerokości 0,70 - 0,75m, 
grubość blachy winna wynosić min. 5 mm.  

2. Przedmiotem umowy jest równieŜ przygotowanie dwóch wag elektronicznych tj.; wagi 
elektronicznej Yamato 40 Mg z roku produkcji 1995 o numerze  fabrycznym  WD 950017-
1,  zlokalizowanej w  Toruniu przy ul. Kociewskiej 37 i wagi elektronicznej samochodowej 
kl. II Schenck Polska 60 Mg z roku produkcji 2003 o numerze  fabrycznym 23522/1 
połoŜonej w  Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 do legalizacji. Wykonawca w ramach 
świadczenia przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do  nadzoru  nad legalizacją 
obu wag. 
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§2 
 

Termin wykonania umowy:  10.09.2011r. z tym, Ŝe: 
termin wykonania prac określonych w §1 ust.1: 8.09.2011r. - 9.09.2011 r. Prace winny być 
wykonywane   po godzinie 13:00. 
Termin wykonania prac określonych w §1 ust.2 - 10.09.2011 r.  
  

§3 
Strony ustalają, Ŝe wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą 
wynosi:  ……………… zł netto +  ……… %VAT  
słownie:  …………………………………….. zł netto +   …….. %VAT.  

 
§4 

1. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi na 
podstawie faktury VAT.  

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy jest protokół odbioru 
końcowego podpisany przez strony 

3. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonany i odebrany przedmiot umowy w 
terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto 
Wykonawcy. 

4. JeŜeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

            1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia moŜe odmówić odbioru do czasu  
                usunięcia wad, 
            2) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
                moŜe Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz do Ŝądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac 
jako wadliwych. 

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 
7. Zamawiający oświadcza, Ŝe płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem  

NIP: 879-016-92-80. 
 

§5 
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym §2, a takŜe nie 

usunięcia wad w terminach wymienionych w protokole odbioru, a takŜe w terminie 
określonym w §6 ust.2 Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  
w wysokości 1,0% wartości brutto umowy określonej w §3, za kaŜdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy określonej 

            w §3. 
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyŜszającego karę umowną w przypadkach określonych w ust.1 i 2. 
4. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający moŜe potrącić naleŜności z tytułu kary umownej 

bezpośrednio z faktury złoŜonej przez Wykonawcę. 
 

§6 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości przedmiotu umowy 

określonego w  §1 ust.1 wynoszącej …………. [ nie mniej niŜ 12 miesięcy] licząc od daty 
odbioru końcowego. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady zauwaŜone w okresie gwarancji w terminie 7 dni 
roboczych od daty zgłoszenia usterek przez Zamawiającego. 

 
§7 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.  
2. 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.  

 
§8 

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

§9 
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.  
 

§10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.  
 
 
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający 


