
 

 

Projekt umowy 
Nie wypełniać 

 
Umowa Nr ….. / NR / 2019 

 
została zawarta w dniu ………………………… pomiędzy: 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku,  
ul. Pionierów 2, 84300 Lębork, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk  Północ  
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym  Rejestrze 
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000092716, REGON 770548026, NIP 8410005188, 
wysokość kapitału zakładowego 20.635.800,00 zł, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
reprezentowanym przez 
Piotra Boniaszczuk – Dyrektor,  
a 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..., 
zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
§ 1 

 
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 
…………………… r., przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania  
zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do 
których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 

§ 2 
 
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Dostawa 

polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K Sp. z o.o. 
w Lęborku” zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Przedmiotem umowy jest dostawa polimeru …………………….do Stacji Odwadniania 
Osadów na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”. 

3. Planowana ilość dostawy w ciągu 1 roku – max 14,0 ton, lecz nie mniej niż 7,0 ton. 
4. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA cyklicznie dostarcza polimer w terminach każdo-

razowo uzgodnionych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, lecz nie dłużej niż 7 dni robo-
czych od momentu powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. WYKONAWCA dostarcza polimer na teren Oczyszczalni Ścieków w Lęborku. 
 

§ 3 
Termin obowiązywania umowy: 
1. rozpoczęcie  –  ………………. r. 
2. zakończenie – do dnia ………………….. r 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się orientacyjne wynagrodzenie ryczałtowe brutto, 

dla maksymalnej planowanej dostawy w ciągu 1 roku 14,0 Mg, w wysokości ……………zł 
słownie: (……………………………..). 

2. Cena za 1 Mg dostarczonego polimeru, wyrażona w wysokości …………….zł brutto 
(słownie:…………………………) będzie obowiązywała  przez czas trwania umowy. 



 

 

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy jest list przewozowy stanowiący podstawę 
do wystawienia faktury lub w przypadku braku listu, faktura.  

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy regulowane będzie przelewem z konta 
ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, w terminie określonym 
na fakturze lub w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, lecz nie krótszym niż 30 dni. 

5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać okazania atestów na dostarczany polimer,  
a WYKONAWCA ma obowiązek te dokumenty okazać 

 
§ 5 

Do stałych kontaktów w zakresie wykonania umowy wyznacza się: 
1. ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

1) w sprawach merytorycznych –………………………………….,  
2) w sprawach formalno – prawnych – ……………………………., 

2. ze strony WYKONAWCY – …………………………. 
 

§ 6 
1. W przypadku zaistnienia braków jakościowo-ilościowych, osoba bezpośrednio odpowiedzialna 

za dostarczoną substancję (przewoźnik) wraz z osobą przyjmującą substancję z ramienia 
ZAMAWIAJĄCEGO spisują protokół, potwierdzający istniejące braki lub uszkodzenia, wraz 
z ich wyliczeniem. 

2. W przypadku, gdy WYKONAWCA dostarczył substancję niezgodną z przedmiotem umowy, 
ZAMAWIAJĄCY zwróci ją na koszt WYKONAWCY w celu jej wymiany na właściwą.  

3. WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie, jednak w terminie do 3 dni, licząc od daty 
zgłoszenia wymienić substancję na zgodną z przedmiotem umowy. 

 
§ 7 

1. WYKONAWCA udziela rękojmi na dostarczoną substancję, licząc od dnia wydania substancji 
ZAMAWIAJĄCEMU. 

2. WYKONAWCA oświadcza, iż dostarczona substancja jest wolna od wad fizycznych i wad 
prawnych. 

3. W przypadku wystąpienia wady, WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie, jednak  
w terminie do 3 dni, licząc od daty jej wystąpienia wymienić substancję na wolną od wad. 

4. ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ o stwierdzonych wadach fizycznych 
niezwłocznie od daty ich wykrycia. 

§ 8 
1. WYKONAWCA udziela gwarancji jakości na dostarczoną substancję, licząc od dnia wydania 

substancji ZAMAWIAJĄCEMU. 
2. WYKONAWCA gwarantuje, iż substancja jest nowa i wolna od wad zarówno materiałowych, 

jak i wykonawczych i odpowiada normom polskim przenoszącym europejskie normy 
zharmonizowane. 

3. Gwarancja jakości udzielona przez WYKONAWCĘ wynika z uprawnień gwarancyjnych 
ZAMAWIAJĄCEGO, przyznanych przez producenta, na podstawie dokumentów 
gwarancyjnych. 

4. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU wraz z substancją kartę charakterystyki 
w języku polskim. 

 
§ 9 

Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych: 
1. WYKONAWCA zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 



 

 

2. WYKONAWCA zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki w dostawie i wymianie 
substancji, o której mowa w § 6 ust. 4 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 1. 

3. WYKONAWCA zapłaci karę umowną za zwłokę w wymianie substancji w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień licząc od dnia wyznaczonego na 
wykonanie uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości. 

4. Jeżeli od umowy odstąpi WYKONAWCA, wówczas zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę 
umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy. 

5. Jeżeli od umowy odstąpi ZAMAWIAJĄCY z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, 
wówczas WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości  
20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4, ust.1 umowy. 

6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, jeżeli kary umowne nie 
wyrównują poniesionych szkód. 

§ 10 
Prawa i obowiązki Stron niniejszej umowy nie mogą być zbywane ani przenoszone na osoby trzecie 
bez zgody drugiej ze Stron wyrażonej na piśmie. 

 
§ 11 

Spory pomiędzy Stronami, mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

§ 12 
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 
§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 14 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY, 
3 egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


