
 

Zintegrowany System Zarządzania P/ZSZ-7.4-01 

  
                                    Umowa nr …………Projekt 

 

Ogłoszenie z dnia 5.12.2012 r. . Znak: GT/P-54/2012 

 
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 : …………………………………………………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Zamawiający zleca ,a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gazy techniczne  

w butlach w szacunkowych ilościach i w następującym asortymencie: 

 

L.p. Nazwa gazu Jednostka 

miary 

Ilość 

gazu 

w 

butli 

Wielkość 

zamówienia 

[ilość butli] 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

butlę [zł] 

Cena 

jednostkowa 

netto za 

jednostkę 

gazu [zł] 

Stawka 

podatku 

VAT [%] 

 

1 Tlen m
3 

10,8 35    

2 Acetylen kg 9,5 25    

3 Euro-Mix M-21 m
3 

11,7                15    

4 Dwutlenek 

węgla 

kg 18,0 7    

 

2. Zamawiający będzie odbierał gazy w butlach należących do Wykonawcy. Niniejsza 

umowa jest zarazem umową najmu 14 butli. 



3. Strony postanawiają, że wysokość czynszu   zgodnie z przyjętą ofertą  z tytułu najmu 

1 butli za 1 dobę wynosi: ……….. zł netto + ….%VAT  

Słownie : …………………………zł netto +…..%VAT. 

4. Wysokość opłaty za dostawę butli za 1 kurs będzie dołączana do każdej dostawy w 

wysokości: ……………………… zł netto + …...%VAT 

Słownie: ………………………….zł netto + …...%VAT  

5. Ceny zawarte w umowie, o których mowa w ust.1,3 i 4 nie będą ulegały  zmianie 

przez okres obowiązywania umowy.   

§ 2 

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

§3 

1. Za butle będące przedmiotem najmu na podstawie niniejszej umowy będą uznawane te 

butle, które Zamawiający otrzyma od Wykonawcy i na których znajdować się będzie 

wybita trwale nazwa Wykonawcy.  

2. Butle, o których mowa w ust.1 będą napełniane bez dodatkowych opłat z tytułu ich 

napełnienia.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu butli posiadających 

świadectwo legalizacji.  

4. Zamawiający jest zobowiązany do dbałości o BHP, stan techniczny i należyte 

użytkowanie będących w jego posiadaniu butli. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu butli, będących przedmiotem najmu, 

Wykonawcy po zakończeniu umowy. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw dla  Zamawiającego 

przedmiotu umowy w terminach, ilościach i asortymentach zgodnych z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego, jednorazowa dostawa nie mniej niż 4 butle. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem do 

siedziby Zamawiającego.  

3. Dokładne określenie ilości i asortymentu dostaw będzie następowało w składanych  

i potwierdzonych zamówieniach częściowych. 

4. Zamówienia składane będą na piśmie faksem i realizowane w terminie 24 godzin od 

dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

zamówienia podanej w  §1 ust.1 z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych wynikających z sytuacji opisanej w ust. 5. 

§5 

1. Podstawą do zapłaty za dostarczoną partię przedmiotu umowy jest Druk Dostawy 

Zwrotu (DDZ). Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktów  

z Wykonawcą jest Kierownik Działu Technicznego. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostawy nastąpi na podstawie faktur za wykonane  

i odebrane partie przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy w terminie 21 dni od 

daty złożenia faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80.  

 

§6 

1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w  



      zamówieniach częściowych, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym  

      w protokóle odbioru Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  

 w wysokości 1% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki.                       

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

            Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy  

określonej w §1 ust.1,3 i 4 

      3.  Zamawiający ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania    

           przewyższającego karę umowną.                                                                 

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

            umownej bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę. 

§7 

 

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

trzecie. 

§8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§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 dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. ……... …..……………… 

             Wykonawca                                                                                      Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 


