
Załącznik nr 3 

Umowa nr ………/wzór/ 

 

zawarta w dniu ……….. w Mikołajkach, pomiędzy: 

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 

8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 37 212 564,00 zł,, który reprezentuje: 

1. ………………………………..…… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

……………… z siedzibą …………………………. przy ul………………, zarejestrowaną 

przez ………………………….KRS: ………………, NIP  ………………., REGON 

……………………, kapitał zakładowy: ………………………..  

którą reprezentują: 

………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu koagulantu w formie 

płynnej – chlorku poliglinu PAX 16 w ilości 80 ton dla potrzeb Oczyszczalni ścieków 

w Mikołajkach, z rozładunkiem do zbiornika magazynowego. 

2. Dostawa będzie realizowana partiami, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Jednorazowa wielkość dostawy będzie wynosić 20 ton. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy 

i uregulowaniami niniejszej umowy.  

4. Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo zmniejszenia do 20% lub zwiększenia do 20% 

wskazanej w ust. 1 ilości koagulantu, przy niezmiennej cenie jednostkowej za 1 tonę 

koagulantu, co nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony 

Wykonawcy z tytułu niezrealizowania umowy lub do żądania zwiększenia zamówienia. 

 

§ 2 OKRES, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 01.12.2020r. do 31.12.2020r. 

2. Miejsce dostawy: Oczyszczalnia ścieków przy ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki. 

3. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego faksem lub e-mailem i wymagane jest 

potwierdzenie ich otrzymania przez Wykonawcę. 

4. Termin dostawy każdej partii - do trzech dni roboczych od złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego. 

5. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego faksem lub e-mailem 

o terminie dostawy z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

7. Dostawa i rozładunek koagulantu nastąpi na koszt Wykonawcy. 
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8. Wykonawca dokonywać będzie rozładunku koagulantu wyłącznie w obecności pracownika 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu przed dostawą pierwszej 

partii koagulantu, a najpóźniej w dniu jej dostawy, aktualnej karty charakterystyki 

produktu. W przypadku jakichkolwiek zmian tego dokumentu, zobowiązany będzie do 

jego aktualizacji. 

10. Przy każdej dostawie koagulantu Wykonawca dostawczy: świadectwo dostawy 

z określeniem wagi produktu oraz specyfikacji produktu, dokument WZ (lub inny 

dokument dostawy). 

 

§ 3 CENA 

1. Zmawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy określony w §1ust.1 kwotę 

netto …………zł (słownie:…………….) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, 

łącznie ………………………………….zł. 

2. Cena netto 1 tony zamawianego koagulantu ………..zł. Do powyższej ceny należy 

doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości. 

3. Cena określona w ust. 2 jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

4. Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, w tym koszt transportu oraz rozładunek 

przedmiotu umowy w Oczyszczalni ścieków w Mikołajkach przy ul. Dąbrowskiego 7. 

 

§ 4 WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie będzie następować w oparciu o cenę jednostkową oraz faktyczną ilość 

dostarczonego koagulantu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po 

każdorazowej dostawie towaru przyjętej przez Zamawiającego bez uwag. 

2. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 

dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 GWARANCJA I REKLAMACJE 

1. Wykonawca gwarantuje właściwą jakość koagulantu.  

2. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego lub jakościowego 

w terminie 3 dni od ich ujawnienia. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca 

dokona wymiany wadliwego produktu na właściwy, na własny koszt, w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. 

 

§ 6 WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Umowa może być rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, z 1-

miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez każdą ze Stron. 

2. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Za zgodą Stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie. 

4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy. 
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5. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §2 ust. 4 umowy o 3 dni, Zamawiający 

ma prawo odstąpienia od umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas od zapłaty 

kar przewidzianych w §7 ust. 1 umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE 

WYKONANIE UMOWY 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w wysokości 10% wartości umowy netto, o której mowa w §3 ust.1, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z winy Wykonawcy lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, 

b) w przypadku nieterminowej dostawy danej partii przedmiotu umowy, nieterminowej 

wymiany danej partii przedmiotu umowy na wolny od wad lub opóźnienia w usunięciu 

wady w danej partii dostawy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną 

w wysokości 1% wartości umowy netto, o której mowa w §3 ust.1, za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto, 

o której mowa w §3 ust.1, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy ustalone wyżej kary nie pokryją poniesionej szkody, Stronom 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

4. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia. 

5. Ustanowione w ust. 1b kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalniają Wykonawcy 

z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji zamówień: 

a) ze strony Zamawiającego:  Grzegorz Krzesiński, tel. 694 418 376 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………, tel. ………………… 

2. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany wysokości zamówienia w zakresie 

wskazanym w §1 ust. 4 i zmiany osób wskazanych w ust. 1 – w tych przypadkach 

wystarczające jest pisemne poinformowanie drugiej Strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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4. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

a) SIWZ, 

b) Oferta Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


