
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA /wzór/  

 

Zawarta w dniu ....................... w Starachowicach pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. mającym swą siedzibę 

w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000139930 z 

kapitałem zakładowym ……………… zł. 

REGON  290941746 

NIP  664-18-08-503 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. Prezes Zarządu  –  

2. Prokurent Spółki  – 

a 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 (nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego 

 ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego, nr NIP i REGON )  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

ograniczonym nr spr. 5/03/2018/K została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środka koagulującego Zetag 9046 FS 

bądź równoważnego. Środek jest wykorzystywany do zagęszczania osadów ściekowych. 

Ilość – 16.000 kg/12 mies. +/-10% 

Parametry (niektóre): 

Wygląd – kremowa, prawie biała emulsja 

Zapach – charakterystyczny dla oleju mineralnego 

ph – ok. 4 

Gęstość w 20oC [kg/m3] – ok. 1000 

Rozpuszczalność w wodzie – rozpraszalny 

Lepkość dynamiczna [mPa  s] – 1000-1500 

Stan skupienia  - ciecz/emulsja 

Lepkość kinematyczna 40oC – [mm2/s]>20,5 

 

2. Środek koagulujący musi być zgodny z kartą charakterystyki wydaną przez producenta.  
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4. Środek musi być dostarczony w postaci płynnej, gotowy do użycia  bez zmiany jego 

parametrów u Zamawiającego. 

5. Dostawy towaru realizowane będą  transportem Wykonawcy do Oczyszczalni ścieków:  

ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację zamówienia w tym za 

załadunek, transport oraz rozładunek środka. 

7. Wykonawca będzie dostarczał środek wedle zapotrzebowania Zamawiającego.  

8. Minimalna dostawa 1 kontener.  

9. Zamawiający wymaga by dostarczany koagulant był konfekcjonowany w  kontenerach o 

wadze 1000-1100kg 

10. Termin dostaw - do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

Zamówienia składane będą w formie pisemnej lub faxem. 

 

§ 2 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności 

prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym 

z realizacją niniejszego zamówienia 

 

§ 3 

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

1. oferta Wykonawcy, 

2. zawiadomienie o wyborze oferty, 

3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 

§ 4 

1. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest załączyć certyfikat jakościowy i 

wagowy. 

2. W przypadku ujawnienia produktu złej jakości uniemożliwiającego jego właściwe jego 

wykorzystanie lub uzyskanie oferowanych efektów jego zastosowania Wykonawca 

niezwłocznie (następnego dnia po dostawie lub ujawnieniu jego złej jakości) wymieni 

dostawę na dostawę o właściwej jakości. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie odebrania dostawy, bez ponoszenia 

jakichkolwiek kosztów w razie skorzystania z tego prawa, w przypadku niedotrzymania 

parametrów jakościowych dostarczanego koagulantu. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za zakup przedmiotu zamówienia w kwocie: 

netto …...............zł/tona, Mg (jednostka zgodnie z oferta) , podatek VAT …..........zł, brutto 

…............zł/tona., 

słownie netto złotych: ….........................................................................., 

słownie brutto złotych: ….......................................................................... 
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2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy i uzyskał wszelkie 

niezbędne informacje konieczne do sporządzenia oferty oraz, że cena podana w ust. 1 

zawiera wszelkie koszty związane z dostawą niniejszego zamówienia opisanego w ofercie 

wykonawcy jak również wszelkie opusty i narzuty. 

3. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 

 

§ 6 

Zamawiający ureguluje należność z faktury przelewem w terminie 30 dni licząc od daty 

jej doręczenia. 

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez 

Wykonawcę, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000 zł 

/słowie: pięć tysięcy/. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 000 zł /słownie: pięć tysięcy/ z zastrzeżeniem 

§8 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez płacenia kar umownych w razie 

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

 

§ 9 

Strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 

§ 10 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 11 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia …….. do dnia ………. 
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§ 12 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

Gospodarczy w Kielcach. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 14 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający                                                Wykonawca 

 

 

 

 


