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Numer sprawy ……….        Numer umowy: ____________ 

U MO W A 

 

Zawarta w dniu _____________r. w Pniewach pomiędzy ______________________________________ w 

imieniu którego działają : 

____________________ 

zwanym w treści umowy „Wykonawca”,  

a  Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.  z siedzibą w Pniewach przy ul. Wspólnej 6, w 

imieniu którego działają : 

Pani ……………..    -    Prezes 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  następującej treści : 

 

§ 1. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, oferty Wykonawcy z dnia ___________ r., oraz 

decyzji Zamawiającego z dnia ____________ r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

dostawy polimeru w proszku ________________ do odwodnienia osadu wtórnego z zagęszczacza 

grawitacyjnego do Oczyszczalni Ścieków w Pniewach przy  ul. Strzeleckiej18L                              

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: dostawy na teren Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z 

o.o  - Oczyszczalnia Ścieków ul. Strzelecka 18L polimer w proszku do odwodnienia osadu.  

2. Za właściwe parametry dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca. Do każdej dostawy należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające cechy fizyczne dostarczanego polimeru. 

3. W przypadku zmiany właściwości polimeru Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany polimeru na 

właściwy. Podstawą do wymiany będzie żądanie Zamawiającego z załączonym protokółem z 

przeprowadzonej próby technicznej przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzić próbę techniczną  w terminie 5 dni od zgłoszenia reklamacji. Brak reakcji 

Wykonawcy w wyznaczonym terminie czyni żądanie Zamawiającego skutecznym bez załączonego 

protokółu próby technicznej. 

4. Dostawy będą realizowane w okresach miesięcznych poprzedzone złożeniem przez przedstawiciela 

Zamawiającego zamówienia przesłanego na adres elektroniczny Wykonawcy.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamawianej partii polimeru w terminie 5 dni od daty 

przesłania zamówienia. 

§ 3. 

1. Umowa obowiązuje ………………………………………………………………. rok. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą stronę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. Do umowy Sprzedający dołącza kserokopie dokumentów potwierdzających jakość oferowanych dostaw.  

§ 4. 

1. Za wykonanie dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie wynikające z ilości dostarczonych polimerów przemnożonych przez ceny jednostkowe 

wynikające ze złożonej oferty 

________________ proszek – ______ zł/kg (plus podatek VAT) 

2. Wynagrodzenie ustala się wstępnie w kwocie (rozliczenie miesięczne załącznik nr 2 formularz cenowy) 

__________ zł: zł (słownie: ______________________ złoty 00/100) plus VAT 23,00%.  

§ 5. 

1. Termin płatności za usługę ustala się na 14 dni od daty otrzymania rachunku lub faktury VAT, przelewem 

na rachunek bankowy podany przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP :______________ . 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP : 787 1426929. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapewni następujące warunki gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy 

2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdej partii towaru. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub uszkodzonych w wyniku 

transportu części lub całości dostawy i ich wymiany na własny koszt. 

4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 3 ilość dni roboczych. 

5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-4 powyżej nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń  z tytułu 

rękojmi za wady. 

§ 7. 

Strony uzgadniają stosowanie kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie zamówienia, w 

następującej wysokości, licząc od wartości przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 Za nieterminowe wykonanie zamówienia z przyczyn leżących po jego stronie 0,5 % wartości zamówienia 

brutto, określonego w § 4  ust.2 za każdy dzień zwłoki 

 Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20 % wartości zamówienia 

brutto, określonego w § 4  ust.2 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

 Odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20 % wartości 

zamówienia brutto, określonego w § 4  ust.2 

3. Wysokość kar umownych za nieterminowe wykonanie zamówienia nie może być wyższa niż 50% 

wynagrodzenia za przedmiot umowy wymieniony w § 4 pkt. 2. 

§ 8. 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona na 

piśmie w formie aneksu. 

§ 9. 

1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego sprawował będzie Pan 

Lech Stępień – Kierownik Działu Oczyszczalni  i Kanalizacji 

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będzie _________________________ 

§ 10. 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory powstałe 

na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej. 

§11. 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


