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UMOWA NR  
z dnia ……. 2008 r. 

 
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 
KRS: 0000151221; Kapitał Zakładowy 8.469 5 00  PLN 

 
reprezentowanym przez:  
1…………………………………………………… 
2. ……………………………………………….. 
 
zwanym dalej Zamawiającym 
a:  

………………………………………………………………………………………….. 
NIP:……………………                     REGON: ………………….. 

 
reprezentowaną przez: …………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
o następującej treści. 
 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego usługę 

dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji stanowiącą przedmiot umowy w następujących 
obiektach: 
1) budynek Administracyjny ul, Grudziądzka 159, 
2) Hali Stacji Sortowni, ul. Grudziądzka 159, 
3) teren otwarty objęty monitoringem, ul. Grudziądzka 159 
4)pomieszczenia zamknięte produkcyjne 
5) Miejskie Składowiska Odpadów, ul. Kociewska 37 – teren składowania, 
6) pomieszczenia zamknięte produkcyjne, ul. Kociewska 37 
7) pomieszczenia socjalno – biurowe ul. Kociewska 37, 
8) zaplecze techniczne, ul. Kociewska 37 

2. Zakres świadczenia przedmiotu umowy i częstotliwość wykonywania poszczególnych 
zabiegów zawarto z załącznik NR 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Strony ustalają termin wykonania umowy na okres:  od dnia 1 kwietnia 2008 r. – 31 marca 
2009 r. 
 

§3 – Wypełnia Wykonawca. Należy wpisać ceny ryczałtowe w ust.2. 
1. Strony ustalają, że wartość umowy zgodnie z przyjętą ofertą 

wynosi: ………………………………… zł netto +22%VAT 
słownie: ………………………………………………………………………………….. + 22 % VAT. 

2. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie następował jeden raz w miesiącu 
wg zasad:  



 2 

 A.  Zabiegi dezynfekcji  - Miejskie Składowisko Odpadów, ul. Kociewska 37 
1) w okresie zimowym ( przez 5 m-cy dwa razy w tygodniu)   
     ryczałt za miesiąc –  ……………………………….. zł + 22% VAT  
     ( …………………………………………………………+ 22%VAT) 
 2) w okresie letnim ( przez 7 m-cy trzy razy w tygodniu)  
      ryczałt za miesiąc  - ………………………………….. zł + 22% VAT 
     ( …………………………………………………………..+ 22%VAT) 
 
B. Zabiegi dezynsekcji Miejskie Składowisko Odpadów – zaplecze oraz pryzmy,  
     4 razy w roku -  ryczałt kwartalny w wysokości  …………………zł + 22% VAT 
     (………………………………………… + 22% VAT) 
 
C. Zabiegi deratyzacji Miejskie Składowisko Odpadów pryzmy oraz zaplecza        
socjalno- techniczne przez12 miesięcy  - ryczałt miesięczny w wysokości  
………………… zł + 22% VAT 
( słoninie ……………………………. + 22% VAT) 
  
D. Baza ,ul. Grudziądzka 159  
miesięczny ryczałt  w wysokości  ………………………….. zł  + 22%VAT 
( ……………………………… złotych + 22%VAT) 
 
E. Zabiegi zwalczania muszki owocowej, muszki octowej, os  
przez 12 miesięcy ryczałt miesięczny w wysokości  ……………zł + 22% VAT 
( ………………………………… + 22% VAT) 

 
§4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sukcesywnie zgodnie z harmonogramem 
przedłożonym przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy własnym 
transportem, sprzętem i własnymi środkami chemicznymi. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu 
środków chemicznych nowej generacji, biodegradowalnych z IV grupy toksyczności. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kart charakterystyki 
substancji niebezpiecznej dla każdego użytego do wykonania przedmiotu umowy 
preparatu chemicznego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustanowionych przez Zamawiającego 
zasad BHP na terenie objętym przedmiotem umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu w każdym kolejnym 
roku trwania umowy kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej 
polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej fakt, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia interwencyjnych usług w przedmiocie 
umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

8. Zamówienia na świadczenia interwencyjne składane będą na piśmie (fax.)  
i realizowane w terminie 3 godzin od zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. 

 
§5 

1. Podstawą do zapłaty za  wykonany przedmiot umowy jest każdorazowe potwierdzenie 
jakości wykonania przedmiotu umowy poprzez sporządzenie odpowiedniego opisu na 
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odwrocie złożonej przez Wykonawcę faktury VAT przez osobę upoważnioną z 
ramienia Zamawiającego. Osobą upoważnioną do kontroli i odbioru przedmiotu 
umowy na terenie Bazy MPO, ul. Grudziądzka 159 jest Kierownik Wydziału 
………………. ,  na terenie Miejskiego Składowisk Odpadów,  
ul. Kociewska 37 , Kierownik Wydziału Utylizacji ………………………………….   

2. Strony ustalają, że rozliczenie za usługi nastąpi na podstawie faktur częściowych za 
wykonane i odebrane zabiegi składające się na przedmiot umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do wystawiania oddzielnych faktur VAT dla Bazy MPO  
ul. Grudziądzka 159 i Miejskiego Składowiska Odpadów ul. Kociewska 37. 

3. Do faktury Wykonawca winien załączyć zestawienie wykonanych zabiegów w danym 
miesiącu w poszczególnych obiektach. Zestawienie winno być potwierdzone przez 
osoby upoważnione o których mowa w ust.1. 

4. Wszystkie przypadki stwierdzonych i udokumentowanych braków ilościowych 
jakościowych będą załatwiane w drodze postępowania reklamacyjnego. Zamawiający 
zgłasza reklamację nie później niż w terminie 3 dni od daty wykonania przedmiotu 
umowy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest załatwić reklamację w terminie 
3 godzin od daty zgłoszenia reklamacji.  

5. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane zabiegi w terminie 21 dni od 
daty złożenia faktury VAT  w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy. 

6. 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 harmonogramie, a także nie usunięcia wad w terminie wymienionym  
w protokóle odbioru oraz w terminie wymienionym w §5 ust.4 i §8 ust.2  
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w  wysokości 0,8% 
wartości netto umowy, o której mowa w §3 ust.2 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 §3 ust.1. 

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.  

5. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w zapłacie faktury. 
 

§7 
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie.  

§8 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze  

12 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej wykonanej 
usługi składającej się na przedmiot umowy. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy, 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 1 dzień 
roboczy do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. 

 
§9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. 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. 

 
§10 

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. 

 
§11 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


