Załącznik Nr 3 – wzór umowy
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP – 5/2012

UMOWA Nr………../2012
Na dostawę: .....................................................................................................................................
zawarta w dniu ................................ w Chełmnie pomiędzy:
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w Chełmnie przy ul. Nad Groblą 2
NIP: 875 10 03 428
zwanym dalej w umowie „ODBIORCĄ”,
reprezentowanym
przez:
………………………………………………………
a
............................................................................................................................................................
z siedzibą w ................................................................................ ,
wpisanym pod nr do ewidencji działalności gospodarczej ...............................................................
NIP:........................................ REGON: .........................................
zwanym dalej „DOSTAWCĄ”,
reprezentowanym przez:
..........................................................................................................................................................
została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
o następującej treści:
§1
ZAKRES ZAMÓWIENIA
DOSTAWCA zobowiązuje się do stałej dostawy do ODBIORCY następującego towaru:
flokulantu pod nazwą ……………………………………………….. do zagęszczania osadu
nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Chełmnie
a ODBIORCA zobowiązuje się do odbioru tego towaru i do zapłacenia ceny.
Warunki dostawy i odbioru określone zostaną w dalszej części umowy.
§2
TERMINY
Umowa będzie wykonywana w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§3
DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU
1. DOSTAWCA dostarczy ODBIORCY towar do następującego miejsca:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nad Groblą 2
86 – 200 Chełmno
Oczyszczalnia ścieków.
1. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień telefonicznych potwierdzonych
faksem w przeciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia.
2. Częstotliwość dostaw uzależniona będzie od bieżącego zużycia flokulantu na
oczyszczalni ścieków w Chełmnie.
3. ODBIORCA nie ponosi żadnych konsekwencji za zmniejszenie zamówienia, które jest
zależne od procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków.
4. DOSTAWCA ma obowiązek określić dzień dostawy, który powinien być dniem
roboczym a ODBIORCA powinien zapewnić gotowość odbioru PRODUKTU oraz
pokwitowanie przez upoważnioną osobę jego otrzymania.
5. DOSTAWA - Dostawy odbywać się będą w oryginalnych opakowaniach.
6. ODBIORCA może odebrać produkt tylko wówczas, gdy zostaną spełnione następujące
warunki: towar będzie odpowiadał zamówieniu i posiadał świadectwo kontroli jakości na
każdą dostawę.
7. W przypadku reklamacji jakości dostarczonego produktu ODBIORCA natychmiast
poinformuje DOSTAWCĘ o swoich zastrzeżeniach. Strony ustalą procedurę
postępowania gwarantującą pełną obiektywność sprawdzenia powstałych wątpliwości.
§4

CENA DOSTAWY
ODBIORCA zobowiązuje się zapłacić DOSTAWCY za dostarczony towar ustaloną kwotę
w wysokości: ............................................ zł/kg (netto)
(słownie:............................................................................................) (bez podatku VAT)
oraz ................. zł (słownie:.................................................) (należny podatek VAT według
stawki 23 %),
co stanowi łącznie kwotę brutto:
............................................zł/kg
(słownie:............................................................................................).

§5
ZAPŁATA CENY
Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto bankowe DOSTAWCY wskazane na fakturze, w ciągu
21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. Każda dostawa będzie przez DOSTAWCĘ
oddzielnie fakturowana.
W przypadku zapłaty należności z faktury przez ODBIORCĘ z opóźnieniem, zobowiązany on
będzie zapłacić DOSTAWCY ustawowe odsetki.
DOSTAWCA nie może bez zgody ODBIORCY, zbyć na rzecz osób trzecich, przysługującej
wierzytelności z tytułu zapłaty ceny.
DOSTAWCA gwarantuje na okres trwania umowy niezmienność ceny. Cena określona w § 4
zawiera w sobie koszt opakowania oraz koszt transportu do miejsca odbioru określonego w § 3.
§6
1. DOSTAWCA ma prawo powstrzymać się z realizacją dostawy w przypadku, gdy
ODBIORCA nie ureguluje należności za poprzednią dostawę.
2. Za okres opóźnienia w zapłacie ODBIORCA będzie zobowiązany do zapłaty odsetek
ustawowych.
3. Jeżeli opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni DOSTAWCA będzie uprawniony do
rozwiązania umowy z winy ODBIORCY w trybie natychmiastowym.
4. Jeżeli DOSTAWCA opóźni się z dostawą PRODUKTU ponad 30 dni ODBIORCA
będzie miał prawo do odstąpienia od umowy z winy DOSTAWCY.
5. DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie spowodowane
przez siłę wyższą (klęski żywiołowe, katastrofy, strajki i tym podobne), które będą
stanowiły przyczynę takiego opóźnienia.
§7
GWARANCJA JAKOŚCI
DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć towar należytej jakości.
DOSTAWCA wystawi ODBIORCY pisemną gwarancję jakości na dostarczany produkt - kartę
charakterystyki substancji szkodliwej po każdej aktualizacji. Dane fizykochemiczne produktu
będą zgodne z warunkami ustalonymi przez ODBIORCĘ w opisie przedmiotu zamówienia – pkt
4 SIWZ.
DOSTAWCA udziela na PRODUKT 6–miesięcznej gwarancji liczonej od daty jego dostawy pod
warunkiem przechowywania PRODUKTU w opakowaniu, w jakim został dostarczony.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie technologiczna konieczność zastosowania przez
ODBIORCĘ innego zamiennego PRODUKTU, o podobnych właściwościach, który będzie w
posiadaniu DOSTAWCY, zobowiązuje się on na wniosek ODBIORCY dostarczyć zamienny
PRODUKT bez zmiany ceny z zastrzeżeniem, że będzie to PRODUKT występujący również w
tej samej postaci.

§8
KARY UMOWNE
DOSTAWCA zapłaci ODBIORCY kary umowne w następującym przypadku:
1. za zwłokę w dostawie towaru, powstałą z winy DOSTAWCY - w wysokości 0,1 % ceny
towaru (wraz z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 %
wartości brutto umowy.
2. wyłączenia danej partii flokulantu z użytkowania i opóźnienia w dostawie nowej partii w
wysokości: - 0,1 % ceny towaru (wraz z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki, nie
więcej jednak niż 5 % wartości brutto umowy.
ODBIORCA zapłaci DOSTAWCY kary umowne w następującym przypadku:
za zwłokę w odbiorze towaru powstałą z winy ODBIORCY - w wysokości 0,1 % ceny towaru
(wraz z podatkiem VAT) za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5 % wartości brutto
umowy.
§9
ZMIANY W UMOWIE
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru DOSTAWCY, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla ODBIORCY.
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnej.
3. Zmiany niniejszej umowy muszą być zatwierdzone przez obie strony.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, ODBIORCA może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku DOSTAWCA może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
OSOBY WYZNACZONE DO WYKONANIA UMOWY
1. Do składania oświadczeń woli w związku z realizacją umowy strony wyznaczają
poniższych przedstawicieli:
1) ze strony ODBIORCY –……………………………………………………………….
2) ze strony DOSTAWCY – ..................................................................................................
2. Odwołanie osób wymienionych w pkt 1 oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli
wymaga pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany umowy.

§ 11
INTERPRETACJA UMOWY
W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy ODBIORCA i DOSTAWCA będą się
posiłkować postanowieniami oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ODBIORCY.
§ 12
Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych w toku
realizacji umowy w drodze negocjacji. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu, spory takie
strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym rzeczowo i miejscowo sądom gospodarczym.
§ 13
Wszelka korespondencja pomiędzy stronami w ramach realizacji niniejszej umowy będzie
kierowana na adresy siedzib stron wskazane w nagłówku umowy. W razie zmiany adresu strony
zobowiązane są do bezzwłocznego wskazania nowego adresu do korespondencji. W przeciwnym
przypadku korespondencja kierowana na ostatni adres będzie uznana za dostarczoną także w
razie jej zwrotu lub nie podjęcia przez adresata. Wówczas za datę doręczenia uznaje się piętnasty
dzień od daty wysłania korespondencji listem poleconym.
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
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