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Zintegrowany System Zarządzania Rozdział III 

siwz  
Projekt UMOWY NR07/RZ 

Znak sprawy  

ZS/ZP-07/2012 siwz z dnia 23 kwietnia 2012 r.  

 

zawarta pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z o. o., z siedzibą w Toruniu, przy  

ul. Grudziądzkiej 159, wpisanym przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151221,  

NIP 879-016-92-80, REGON 870525973, kapitał zakładowy 8.469.500 zł, reprezentowanym 

przez: 

1. Rozwadowskiego - Prezesa Zarządu, 

2. Grzegorza Brożka - Zastępcę Prezesa Zarządu 

 

zwanym dalej „Zamawiającym", 

a  

………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………. 

przy ul. …………………………, wpisaną pod numerem KRS ……………………….. do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ……………………, z numerami NIP …………………… i REGON 

……………………….., kapitał zakładowy ……………………… reprezentowaną przez:  

……………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą", 

 

o następującej treści: 

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. 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadarnienia  wierzchowiny kwatery głównej 

Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu o powierzchni 2,7 ha poprzez obsiew 

mieszanką traw  i wieloletnich roślin motylkowych ( lucerną mieszańcową, koniczyną 

białą, koniczyną białoróżową, komonicą, esparcetanem). Udział roślin motylkowych 

w składzie mieszanki winien wynosić 20%. Jednostkowa intensywność obsiewu -  co 

najmniej 1,2 kg mieszanki nasion na każde 100 m² powierzchni warstwy 

glebotwórczej,  

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  

1)  dostarczenie nasion ,o których mowa w ust.1,  

2)  wysiew nasion, 

3)  grabienie, wałowanie, nawadnianie, 
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4)  opieka do trzeciego koszenia łącznie z koszeniem, 

5)  usuwanie powstałej podczas wykonywania zabiegów koszenia (każdorazowo)  

      masy  roślinnej . 

3 .  Odpad powstały z pokosu roślin (20 02 01 odpady ulegające biodegradacji) , o którym 

mowa w  ust.2  p k t 5 ) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do kompostowni 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 

47-53. Zamawiający przyjmie odpad nieodpłatnie. 

4. Na dostarczoną  Zamawiającemu  mieszankę,  o którym mowa w ust.1, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jego jakość i dopuszczenie do 

obrotu stosowania.  

5. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że na terenie realizacji przedmiotu umowy 

zlokalizowana jest czynna i w pełni sprawna instalacja pozyskiwania gazu 

składowiskowego, złożona ze studni i przyłączy biogazowych, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób wykluczający możliwość 

uszkodzenia, zalania wodą lub zamulenia tej instalacji.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku uszkodzenia, zalania wodą lub 

zamulenia instalacji pozyskiwania gazu składowiskowego, dokona bez zbędnej zwłoki 

jej naprawy w celu doprowadzenia jej stanu pierwotnego na własny koszt i własnym 

staraniem.  

§ 2 

Termin wykonania 

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy: 20 tygodni od daty zawarcia umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego 

wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości: ……………………….. zł/netto + …..   % VAT 

słownie: ………………………zł/netto   +… . % VAT  według stawki obowiązującej na dzień 

wystawienia faktury. 

 

§ 4 

Warunki płatności i odbioru prac 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT stanowić będzie podpisany 

przez strony pozytywny protokół odbioru prac. 

2. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonany i odebrany przedmiot umowy w 

terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT w formie przelewu 

bankowego na konto Wykonawcy. Za dzień zapłaty należności uważa się termin 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod  numerem   

NIP: 879-016-92-80. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może 

odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad. Wykonawca jest 

zobowiązany  do usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym 

niż 5 dni roboczych.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wskazanych w protokole wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
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zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. Zamawiający dokona odbioru w 

terminie nie dłuższym niż 3 robocze licząc od daty złożenia żądania.   

6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.  

 

§ 5  

Zobowiązania stron 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

a)    wykona przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców, 

b)    ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczone na teren świadczenia przedmiotu 

umowy urządzenia i materiały.  

2. Obowiązki Wykonawcy:  

a) ubezpieczenia się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca ma obowiązek zagwarantowania 

ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy pod rygorem wstrzymania 

realizacji przedmiotu umowy do czasu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.  

b) postępowanie zgodnie z wymaganiami w zakresie BHP, p- poż. i środowiska 

obowiązującymi u Zamawiającego, które zostaną przekazana Wykonawcy.  

c) opomiarowanie zużycia energii elektrycznej i wody oraz zapłaty za faktyczne zużycie 

wymienionych mediów według aktualnie obowiązujących u Wykonawcy stawek.  

3. Obowiązki Zamawiającego:  

a) przekazanie Wykonawcy frontu robót nie później niż w terminie 3 dni od daty 

zawarcia Umowy, 

b) wyznaczenie osoby do współpracy: …………………………………………., 

c) przekazanie informacji co do wymagań w zakresie BHP, p- poż. i środowiska, 

d) protokolarne przyjęcie od Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie 3 dni od daty 

zgłoszenia odbioru.  

 

§ 6  

Kary umowne  

 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §2, a także 

nie usunięcia wad w terminie wymienionym  w protokole  odbioru,  Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1,0 % wartości brutto 

umowy określonej w §3, za każdy 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 

przewyższającego karę umowną w przypadkach określonych w ust.1 i 2. 

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

 umownej  bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

Zmiana umowy 

1. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Nie dopuszcza się pod rygorem nieważności cedowania praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 



4 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez strony. 

 

ZAMAWIAJACY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


