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U M O W A     NR ........................ 
 
 

zawarta  w  dniu …………….  w  Dębicy  pomiędzy: 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000044893, posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 
1. Prezes Zarządu     mgr inż.  Jacek Gil       
2. Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych  mgr inż.  Tomasz Gawlik   
a  
……………………………………………………… 

o  następującej  treści: 

§ 1 

W rezultacie  przeprowadzonego w dniu ………………………….  przetargu nieograniczonego Zamawiający  
zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania zadanie:  
 

„Dostawa polielektrolitów do odwadniania osadów przefermentowanych  
i zagęszczania osadów nadmiernych do Oczyszczalni Ścieków w Dębicy” 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa polielektrolitu w ilości: 

a) ok.  ….. kg polielektrolitu do odwadniania osadów przefermentowanych; 

b) ok……..kg polielektrolitu do zagęszczania osadów nadmiernych. 

2. Ilości wskazane w § 1 pkt. 1 ppkt. a i b mają charakter orientacyjny. 

3. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu dostawy  

w okresie trwania umowy polielektrolitu w ilości mniejszej lub większej niż określona w § 1 pkt.1. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają wartość szacunkową niniejszej umowy w wysokości ……………… zł netto + podatek VAT. 

(słownie: …………………………………………)   

2. Cena jednostkowa netto polielektrolitu:  

a) do odwadniania osadów przefermentowanych ……………………. wynosi ………….. zł/kg. 

b) do zagęszczania osadów nadmiernych ……………………. wynosi ………….. zł/kg. 

3. Ceny jednostkowe w § 2 pkt. 2 nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy. 

4. Zmiana rodzaju polielektrolitu (w przypadku określonym w §4 pkt. 3 i §8 pkt.3) nie wpływa na zmianę ceny 

określonej w § 2 pkt. 2 niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas ograniczony tj. od 02.07.2012r. do 02.07.2014r. 

2. Po upływie terminu jak w § 3 pkt.1 lub przekroczeniu ilości jak w § 1 pkt.1 umowa wygasa. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia 

złożonym drugiej stronie na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w 

każdym czasie. 

 §4 

1. Wykonawca winien dokonać doboru polielektrolitów biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczno - 

technologiczne dla Oczyszczalni Ścieków w Dębicy i rzeczywistą charakterystykę osadów ściekowych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania umowy do utrzymania parametrów odwadniania / 

zagęszczania osadów oraz parametrów zużycia polielektrolitów uzyskanych podczas wykonanych testów 

eksploatacyjnych. 

3. W przypadku konieczności zmiany rodzaju polielektrolitu w trakcie trwania umowy, w celu zapewnienia 

parametrów określonych w ust.2, Wykonawca dostarczy żądany polielektrolit po przeprowadzeniu prób 

polielektrolitu na swój koszt, bez zmiany pierwotnie ustalonej ceny za 1 kg polielektrolitu. 

4. Wykonawca udziela na dostarczony towar 6 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty jego dostawy pod 

warunkiem, że produkt przechowywany jest w opakowaniu w jakim został dostarczony w suchym i nie 
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nasłonecznionym miejscu. 

5. Uprawnienia gwarancyjne Zamawiającego w przypadku dostarczenia materiałów wadliwych przez 

Wykonawcę polegają na ich wymianie na materiały wolne od wad w terminie do 2 dni roboczych od chwili 

zgłoszenia zaistnienia takiej sytuacji Wykonawcy. 

6. Wykonawca wraz z każdorazową dostawą przedkłada kartę charakterystyki substancji chemicznej. 

§ 5 

1. Dostawy towaru będą się odbywały w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia 

na każdą partię. 

2. Dostawa i rozładunek przedmiotu umowy nastąpi staraniem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do magazynu 

Zamawiającego mieszczącego się na Oczyszczalni Ścieków w Dębicy, przy ul. Kosynierów Racławickich 35. 

3. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu zamówienia od Dostawcy i stwierdzenia zgodności 

z zamówieniem z ramienia Zamawiającego będzie: 

Pan Janusz Mitek -  Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. 

4. Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie: 

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

  ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu,) 

5. Przewóz w celu wykonania przedmiotu zamówienia winien się odbywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych (ADR), Ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962, Nr 173, poz. 1808, z 

2005r. Nr 90, poz 757, Nr 141, poz.1184, z 2006r. Nr 249, poz.1834 oraz z 2007r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, 

poz. 1381)) oraz Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, 

z późn. zm.). 

§ 6 

1. Odbiór każdej części dostawy zamówionego polielektrolitu następować będzie na podstawie dokumentacji 

dostarczanej przez Wykonawcę, obejmującej dokładną specyfikację dostarczanej partii polielektrolitu. 

Zamawiający każdorazowo potwierdzać będzie odbiór danego polielektrolitu na dokumencie dołączonym do 

dostarczonej przez Wykonawcę partii polielektrolitu (protokół odbioru). 

2. W przypadku stwierdzenia wadliwości (np. braki ilościowe, dostawa nie odpowiadająca wymaganiom 

określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostawa niezgodna z certyfikatami towarowymi 

lub atestami) dostarczonego polielektrolitu, Zamawiający może zwrócić Wykonawcy polielektrolit, który nie 

spełnia w/w wymogów - odmawiając jednocześnie zapłaty za niego. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do odebrania przedmiotowego polielektrolitu i dostarczenia na własny koszt polielektrolitu 

spełniającego wymogi określone w niniejszej umowie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od 

poinformowania przez Zamawiającego Wykonawcy o stwierdzonej wadliwości dostawy. 

3. Dostarczany pizez Wykonawcę polielektrolit winien być prawidłowo opakowany i oznaczony w sposób nie 

budzący wątpliwości. 

4. Zamawiający będzie wyznaczał średniomiesięczna dawkę polielektrolitów oraz parametry zagęszczania i 

odwadniania osadów, i porównywał z wynikami uzyskanymi podczas testów. 

5. W sytuacji, gdy uzyskana dawka będzie wyższa o 10% od dawki uzyskanej podczas testów eksploatacyjnych 

dla parametrów określonych w SIWZ, Zamawiający w celu potwierdzenia wyników wezwie Wykonawcę do 

ponownego wykonania testów z użyciem tego samego polielektrolitu. 

6. Jeżeli wyniki testów, o których mowa ust. 5 potwierdzą zwiększenie dawki o 10% w stosunku do dawki 

uzyskanej podczas testów eksploatacyjnych, Wykonawca ma obowiązek zmienić polielektrolit na inny 

spełniający wymagania Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w §2 ust.3 umowy, a do momentu 

dostawy przez Wykonawcę nowego polielektrolitu, Wykonawca będzie dostarczał polielektrolit wynikający z 

Oferty, przy czym Zamawiający będzie uiszczał za tę dostawę wynagrodzenie wynikające z ceny i dawki 

zawartej w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku możliwości zmiany przez Wykonawcę polielektolitu na 

inny spełniający wymagania Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

§ 7 

1. Należności, za dostarczoną i odebraną partię towaru, będą wypłacane w terminie 30 dni po złożeniu faktury 

przelewem na konto Dostawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku 

Dostawcy. 
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2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – numer identyfikacyjny  

NIP 872-000-42-72, jest uprawiony do otrzymania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania 

Faktur VAT za realizację przedmiotu niniejszej umowy bez swojego podpisu. 

§ 8 

1. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z płatności w stosunku do Wykonawcy będą naliczone 
ustawowe odsetki. 

2. Strony umowy postanawiają, że za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy stosować będą kary 
umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 
- 15 %  wartości towaru w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności za które  
odpowiada Zamawiający 
- 0,3 % wartości towaru nieodebranego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od 4 dnia, nie więcej 
jednak niż 10 % wartości towaru nieodebranego z winy Zamawiającego, 

b)    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
- 15 % wartości towaru w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za  
które odpowiada Wykonawca, 
- 0,3 % wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc  
od 4 dnia, nie więcej jednak niż 10 % wartości niedostarczonego towaru, 
- 10 % wartości towaru dostarczonego z wadami. 

 
§ 9 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia istotnych 
postanowień umowy w szczególności, gdy: 

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykona przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, 
b) nienależycie wykona umowę (np. jeżeli jakość i terminowość dostarczonego towaru ulegnie 

pogorszeniu), co zostanie udokumentowane pisemnym upomnieniem Zamawiającego. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o nowych produktach 
wprowadzanych przez niego na rynek. 

2. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca wykona test laboratoryjny i technologiczny nowego produktu na 
Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. 

3. Zaakceptowany przez Zamawiającego nowy produkt może być zamówiony na miejsce poprzedniego. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 12 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy 
pisemnej tj. sporządzonego na piśmie aneksu i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień 
związanych z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy  

3 egz. dla Zamawiającego. 

 
  
 ..............................................      ……………………………….. 
  
         Wykonawca                      Zamawiający 


