
  

 

Zintegrowany System Zarządzania P/ZSZ-7.4-01 

  
                                    Umowa nr …………………Projekt 

 

z dnia …………………. Znak: UN/P-52/2012 

                                                        

                            

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: ……………………… 

 

KRS:………………………….                                 Kapitał zakładowy……………. 

 

reprezentowanym przez : …………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

o następującej treści: 

 

                                                                             §1 

Strony ustalają termin wykonania usługi na okres od 02.01.2013r. do 31.12.2013r. 

 

                                                                               §2 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązek dokonywania przeglądów  

    i konserwacji oraz drobnych napraw urządzeń dźwigowych.                                                                                                                                                

2. Wykonawca przeprowadzać będzie konserwację urządzeń dźwigowych: 

    a/ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej                                                                               

        z dnia 29 października 2003r. Dz.U. Nr. 193 poz. 1890 w sprawie warunków                          

        technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń  

        transportu bliskiego. 

    b/ na każde wezwanie telefoniczne w przypadku awarii. 

3. Wykonawca za zużyte materiały (części) w czasie przeprowadzenia napraw urządzeń  

    dźwigowych będzie otrzymywał od Zamawiającego zwrot kosztów poniesionych na  

    zakup w/w materiałów zgodnie z przedłożonymi rachunkami VAT uprzednio  



     potwierdzonymi przez Kierownika Działu Technicznego . 

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego  

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym    

integralną część tej umowy. 

5. Wykonane czynności w ramach konserwacji winny być odnotowane przez  

    Wykonawcę w dziennikach konserwacji urządzeń dźwigowych . 

6. Należność za wykonane czynności będzie realizowana jeden raz w miesiącu w okresie 

    14 dni na podstawie rachunku złożonego przez Wykonawcę i pozytywnie  

    zaopiniowanego przez Kierownika Działu Technicznego. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonanie  

    przedmiotu umowy oraz wyrządzoną w związku z tym szkodę. 

               §3 

1.W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w  zał. Nr 1do  

     niniejszej umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  

     wysokości 20% wartości brutto miesięcznego wynagrodzenia. 

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

     Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto rocznego wynagrodzenia  

     określonego wynagrodzenia w zał. Nr 1. 

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

     bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę. 

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania  

     przewyższającego karę umowną. 

 

 

                                                                                 §4 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

na osoby trzecie. 

                                                                                  §5 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy  

    oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

    Zamawiającego , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

    z okoliczności , których nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

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. 

 

                                                                               §6 

 

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 . 

                                                                               §7 

 

Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

                                                                     

  Wykonawca                                                                                                  Zamawiający 


