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Zintegrowany System Zarz ądzania   
Rozdział IV 

SIWZ  Projekt   UMOWA   
 

Znak: UT/ZP-13/2010  

 
 

siwz z dnia 19 lipca 2010 

 
zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSI ĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  
W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZI ĄDZKIEJ 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:   
…………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą 
następującej treści: 
 
 

§1 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z  
późń. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złoŜoną ofertą, 
które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§2 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usługi  transportu około 1500 Mg 

odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie placu składowego będącego częścią 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37/53  
do miejscowości Niedźwiedź koło Wąbrzeźna celu ich unieszkodliwienia. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy wynosi 20 000 kilometrów.  
3. Strony ustaliły, Ŝe usługi będą świadczone cyklicznie przez okres od 5 do 10 dni  

w miesiącu. 
4.  Świadczenie usług będzie się odbywało od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 

do 15.00.  
5. Obowiązki  stron: 

5.1 Zamawiający zapewni na własny koszt załadunek odpadów na samochody  
      wykonawcy. 
5.2 Zamawiający, kaŜdorazowo na 2 dni przed planowanym terminem świadczenia  
      przedmiotu umowy w formie pisemnej powiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia  



      świadczenia usługi i niezbędnych zasobach transportowych.  
5.3 Zamawiający kaŜdorazowo wystawi na transportowane odpady kartę przekazana  
      odpadu.  
5.4 Wykonawca zwróci zamawiającemu kartę przekazania odpadu po uzyskaniu  
      potwierdzenia, Ŝe odpady zostały przekazane do unieszkodliwiania na składowisku  
      w Niedźwiedziu.  
5.5 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania licencji na wykonanie transportu  
      drogowego rzeczy i decyzji pozwolenia na transport odpadów na terenie województwa  
      Kujawsko- Pomorskiego. 
5.6 Wykonawca ubezpieczy na własny koszt samochody w zakresie OC komunikacyjnego  
      i OC przewoźnika drogowego na minimum 100 000 PLN. 
5.7 Wykonawca zapewni aby personel wykonawcy wykonujący przedmiot umowy  
      posiadał wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.     

 
§3 

Termin realizacji przedmiotu umowy : od daty zawarcia do 31 grudnia 2010 r. 
 

§4 
1. Strony ustalają wartości umowy  zgodnie z przyjętą ofertą na  

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

2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy wg cen 
jednostkowych w wysokości: ................zł/nett + … %VAT o  za 1 km. 

3. Ceny zawarte w ofercie obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy. 
4. Cena nie będzie ulegała zmianie w trakcie trwania umowy. Jedyną  podstawą do 

zmiany ceny moŜe być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku 
VAT. 

 
§5 

1. Podstawą do naliczenia naleŜności za wykonany przedmiot umowy będzie 
kaŜdorazowo potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego karta drogowa.   

2. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonaną część przedmiotu umowy będzie 
następowało na podstawie faktur częściowych wystawianych jeden raz w miesiącu. 

3. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonaną usługę w terminie do 21 dni od 
daty złoŜenia faktury VAT Zamawiającemu. 

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

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 
przedmiotu umowy określonej w §2 ust.2 z przyczyn nie zaleŜnych od 
Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych w sytuacji opisanej w ust. 5 §5. 

 
§6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto  
określonego w §4 ust.1. 

2. W przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania  
w terminie, Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  
w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto.  



3. W przypadku gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyŜsza ustanowioną karę 
umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

4. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający moŜe potrącić naleŜności z tytułu kary umownej 
bezpośrednio z faktury złoŜonej przez Wykonawcę.  

5. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, 
Wykonawca ma prawo Ŝądać zapłaty odsetek ustawowych za kaŜdy dzień zwłoki. 

 
§7 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Z zastrzeŜeniem § 4 ust. 4 nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

§8 
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 
 

§9 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
 

§10 
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla kaŜdej ze 
stron. 
              

Wykonawca                                                                             Zamawiający 
 


