
 

System Zarządzania Jakością Załącznik Nr 3 do 
zapytania ofertowego Umowa - projekt 

Na zakup kompleksowego systemu lokalizacji i 
monitorowania pojazdów   

 
Znak:  

 
 
 

z dnia ……………….. 

 

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: 14 491 000,00 PLN 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

NIP …………………….    REGON ………………………… 

 

reprezentowaną przez: ……………………………….. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie zapytania ofertowego otwartego skierowanego do wybranych wykonawców z zastosowaniem 

regulacji wewnętrznych Zamawiającego w postaci procedury P/SZJ-8.4-01  

§2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i wdrożenia kompleksowego 

systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów zgodnie z zakresem szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia określony w zapytaniu ofertowym przyjętym i potwierdzonym przez wykonawcę w 

złożonej przez siebie ofercie.  



2. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, 

jak również przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla pracowników Zamawiającego z obsługi 

dostarczonego systemu. 

3. System o którym mowa w pkt. 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego, jako fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2019 roku) bez śladów użytkowania. 

4. W chwili przekazania sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także 

instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi i licencje producenta na korzystanie  

z oprogramowania.  

§ 3 

1. W terminie do 7 dni od dnia protokolarnego odbioru sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do 

przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. 

2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do dysponowania sprzętem, a licencja  

na oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wobec zamawiającego do zabezpieczenia, w ramach licencji  

na oprogramowanie, prawa do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania na polach 

eksploatacji określonych przez producenta, beż żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych i w 

zakresie umożliwiającym kupującemu eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 

3. W przypadku wystąpienia w stosunku do Zamawiającego osób trzecich z roszczeniami dotyczącymi 

sprzętu lub oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia z ww. roszczeniem, a 

wykonawca zobowiązuje się naprawić powstałą z tego tytułu szkodę u Zamawiającego szkodę w 

pełnej wysokości. 

§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt z zainstalowanym w nim oprogramowaniem spełniają wszystkie 

parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt  

i oprogramowanie. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie, wszystkie wady, 

usterki i nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub oprogramowaniu, a w przypadkach określonych  

w ust. 8 niniejszego paragrafu dokonać wymianu sprzętu lub oprogramowania na nowy, wolny  

od wad, a także zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Zamawiającego z tego powodu 

ewentualną szkodę. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni robocze w 

godzinach 7-15 (zgłoszenie złożone przed godziną 7 uznaje się za złożone po tej godzinie w tym 

samym dniu, natomiast zgłoszenie dokonane po godzinie 15 uznaje się za złożone prawidłowo w 

następnym dniu roboczym), za pomocą poczty e-mail na adres: ……………………………. 



5. O każdej zmianie adresu e-mail Wykonawca poinformuje Zamawiającego  na piśmie. 

Przedmiotowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu. 

6. Jeżeli strony nie ustalą inaczej naprawa gwarancyjna nastąpi w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia,  

o którym mowa w ust. 4.  

7. Termin usunięcia wady kończy się z dniem przekazania urządzenia wolnego od wad 

Zamawiającemu. 

Koszty i odpowiedzialność za sprzęt naprawiany, od chwili jego odbioru do dnia jego zwrotu do 

Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu lub jego części (w tym oprogramowania) 

na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż podlegających wymianie, gdy: 

1) sprzęt lub oprogramowanie po dwóch kolejnych naprawach wykaże wady w działaniu, 

2) naprawa sprzętu lub jego części, lub oprogramowania z powodu wad nieusuwalnych jest 

technicznie niemożliwa. 

9. W przypadkach wskazanych w ust. 8 gwarancja na wymieniony sprzęt, obowiązuje zgodnie z § 5 

ust. 2. 

Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę. 

10. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy 

uprawnienia z tytułu rękojmi. 

§ 6 

1. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu sprzętu wraz z oprogramowaniem 

w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 trwało dłużej niż 21 dni, 

Zamawiający może odstąpić od umowy oraz żądać kary umownej w wysokości 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 oraz kary umownej określonej w ust. 1 naliczanej do 

dnia odstąpienia od umowy włącznie. 

3.  W razie opóźnienia Wykonawcy w naprawie lub wymianie wadliwego sprzętu lub 

oprogramowania w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 6 umowy, Wykonawca zobowiązany 

będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% kwoty stanowiącej łączną wartość 

sprzętu podlegającego naprawie lub wymianie za każdy dzień opóźnienia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie skutecznie wady sprzętu lub oprogramowania w terminie określonym 

w §5 ust. 6, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 

a) odstąpić od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, z zachowaniem prawa 

do żądania kary umownej w wysokości 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §9  

ust. 1 oraz kary umownej określonej w ust. 3 naliczanej do dnia odstąpienia od umowy. 

b) dokonać zastępczego usunięcia wady na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień  

z tytułu gwarancji i rękojmi, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w ust. 3 niniejszego 

paragrafu naliczanej Wykonawcy do dnia zastępczego usunięcia wady. 



5. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

objętych umową powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie 

z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowań na zasadach ogólnych.  

§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia systemu w terminie do …. dni od daty podpisania 

umowy. 

2. Odbiór sprzętu potwierdzony zostanie protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez obie ze 

stron, który będzie podstawą do wystawienia faktury. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt lub oprogramowanie jest: 

a) niezgodne z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, 

b) posiada ślady uszkodzenia lub używania 

Zamawiający odmówi jego odbioru, podając na piśmie powody odmowy odbioru i określając termin 

dostarczenia sprzętu nowego, wolnego od wad. 

§8 

1. Strony ustalają wartości umowy  zgodnie z przyjętą ofertą na kwotę ………………………zł/netto + 

23 %VAT słownie:  …………………………. zł/netto + 23 %VAT. 

2. Za przedmiot umowy, o którym mowa §2 ust. 2 strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe 

zgodnie ze złożoną ofertą za: 

1) dostawa i montaż urządzenia GPS z możliwością rozbudowy o system identyfikacji  

pojemników RFID     …………….. zł/szt./netto + 23% VAT 

2) dostawa i montaż urządzenia GPS   …………….. zł/szt./netto + 23% VAT 

3) dostawa i montaż czujnika załadunku odpadów …………….. zł/szt./netto + 23% VAT 

4) dostawa i montaż czujnika wysypu odpadów  …………….. zł/szt./netto + 23% VAT 

5) dostawa i montaż czujnika podnoszenia haka  …………….. zł/szt./netto + 23% VAT 

6) dostawa i montaż czujnika posypu   …………….. zł/szt./netto + 23% VAT 

7) dostawa i montaż czujnika położenia pługa  …………….. zł/szt./netto + 23% VAT. 

 

3. Ceny jednostkowe przedmiotu umowy zawarte w ofercie nie będą ulegały zmianie przez cały okres 

trwania umowy a jedyną podstawą do ich zmiany jest udokumentowana prze Wykonawcę zmiana 

podatku VAT. 

4. Do zmiany ceny określonej w ust. 1 i ust. 2 umowy z powodów określonych w ust. 3 nie zachodzi 

konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualne stawki podatku VAT obowiązującej na dzień 

wystawienia faktury. 

§9 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na Rachunek bankowy, który będzie rachunkiem widniejącym w 

elektronicznym wykazie podatników VAT  (w tzw. „ białej liście podatników VAT”) nr 



………………………………………………………. w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury do 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP: 

879-016-92-80. 

§10 

1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20% wynagrodzenia  

brutto określonego w § 8 ust. 1. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy,  Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust.1.  

3. W przypadku nieusunięcia zgłoszonych nieprawidłowości, Zamawiający może żądać  

od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

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

faktury złożonej przez Wykonawcę.  

§11 

1. Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

na osoby trzecie. 

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

nieważności. 

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

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron.            

 

 

 

 

 

Wykonawca                                                                             Zamawiający 

 


