
 

 

 
zawarta pomiędzy:  

 
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 
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: 
 imię i nazwisko ...................... zamieszkały ....................., legitymujący się dowodem 
osobistym ............................. nr ...., seria......................... wydanym przez ...................... 
waŜnym do dnia ........................, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............. 
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........ pod 
numerem.................numer NIP ...................; REGON…………….;PESEL…………. 
lub 
firma ..................... z siedzibą w..............., adres .............., wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy w ..................... Wydział Gospodarczy 
........ Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem .............., kapitale zakładowym w 
wysokości ……………………………, zarządzie …………osobowym,  NIP .................. 
REGON……………. reprezentowanym przez .................. (zgodnie z wypisem z KRS) 
 
reprezentowanym przez: 

1. .............................................................., 
2. .............................................................., 

 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
o następującej treści: 
 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest usługa płoszenia ptactwa, polegająca na odstraszaniu 

ptactwa Ŝerującego na składowisku odpadów z wykorzystaniem metod sokolniczych 
oraz urządzeń dźwiękowych do odstraszania ptaków zgodnie z przedstawionym przez 
siebie opisem zastosowanej metody. 

2. Opis zastosowanej metody zawarto w załączniku nr1, który stanowi integralną częścią 
niniejszej umowy.  
 

 

Zintegrowany System Zarz ądzania  
P/ZSZ-7.4-01 

Projekt - UMOWA NR  ……..   
Znak: US/P-05/2010 
 

 
z dnia …………. 



3. W ramach świadczenia przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy naleŜy 
równieŜ: 
1) zainstalowanie urządzeń dźwiękowych do odstraszania ptaków, 
2) zorganizowanie zaplecza dla ptaków drapieŜnych. 

4. Usługa realizowana będzie na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Toruniu. 

 
§2 

1. Strony ustaliły, Ŝe całkowita cena umowy wynosi ……… zł/netto + …. %VAT. 
2. Rozliczenie za  przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur  

przejściowych/*rachunków wystawianych jeden raz w miesiącu za wykonaną  
i odebraną usługę. 

3. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy 
wynosi ………zł netto/+ .... %VAT  (słownie: ………… zł netto + … % VAT). 

4. Cena za wykonanie umowy w okresie czasu  krótszym niŜ jeden miesiąc będzie 
naliczana proporcjonalnie do ilości dni faktycznie wykonanej usługi.  

5. Zapłata  ceny następować będzie miesięcznie, na podstawie faktury VAT/*rachunku 
wystawionego przez Wykonawcę na numer rachunku wskazany w fakturze. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT/*rachunku będzie comiesięczny protokół odbioru 
potwierdzający wykonanie usługi. 

7. Zapłata ceny opisanej w ust.2 nastąpi w terminie …… dni od doręczenia 
Zamawiającemu faktury VAT/ *rachunku. 

8. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 
numerem NIP: 879-016-92-80.  

9. Cena przedmiotu umowy nie będzie ulegała zmianie przez cały okres trwania umowy, 
a jedyną podstawą do jej zmiany moŜe być udokumentowana przez Wykonawcę 
zmiana stawki podatku VAT. 
 

§3 
1. Umowę zawarto na czas określony, tj. 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. 
2.  Wykonawca rozpocznie świadczenie usług najpóźniej 7 dni po zawarciu umowy. 

 
§4 

Wykonawca nie ma obowiązku wykonywania umowy przy wykorzystaniu sokołów jedynie  
w sytuacji, gdy nie zezwalają na to warunki pogodowe (np. zawieje i zamiecie śnieŜne, 
porywisty wiatr, silne ulewy, gęsta mgła). Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
 

§5 
1. KaŜda ze stron  moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  
2. JeŜeli Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób odbiegający od opisanego w 

załączniku nr 1 do Umowy, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
jedynie z wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny netto umowy określonej §2 ust.1. 

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyŜszającego karę umowną. 

5. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie 
faktur/*rachunków. 

 



§6 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych 
regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Toruniu. 

2. PowyŜsze wymaganie reguluje „Instrukcja w sprawie Podwykonawców”, którą 
Wykonawca otrzyma po zawarciu  umowy. 
 

§7 
Zamawiający wyznacza ....................................................................... jako osobę uprawnioną 
do kontaktów roboczych z Wykonawcą. 
Wykonawca wyznacza panią/pana ………………………… jako osobę uprawnioną do 
reprezentowania go w czasie wykonania umowy. 
 

§8 
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. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
 
 
 
                 Zamawiający:                                                          Wykonawca:                                                                         
 
 
Uwaga: Podpisany przez Wykonawc ę projekt umowy nale Ŝy zło Ŝyć wraz z ofert ą.    


