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UMOWA  Nr TŚ.437.03……..2019 (wzór) 

 

Zawarta w dniu ............... 2019 r. we Włocławku pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., 87-800 Włocławek,  

ul. Toruńska 146; wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  

w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000031648;  

o kapitale zakładowym w wysokości 46 678 462,60 zł; NIP: 888-000-14-20; REGON: 

910510751, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

• Mariusza Marciniaka - Prezesa Zarządu, 

 

a 

……………………………………………………….., zwanym dalej Dostawcą, reprezentowaną 
przez: 

• ………………………………… 

 

Zamawiający i Dostawca zwani są również łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

Pomiędzy Stronami została zawarta niniejsza umowa zwana w dalszej części „Umową’,               
o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się, zgodnie z Warunkami Udzielenia 

Zamówienia oraz ofertą, do dostarczenia na swój koszt Zamawiającemu 21 000 kg 

polielektrolitu w postaci perełek do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach 

komorowo – filtracyjnych.  

2. Przedmiot umowy musi spełniać następujące warunki: 

- produkt musi posiadać dobre właściwości koagulująco – flokulujące, 

- produkt w postaci proszku, 

- produkt nie powinien posiadać właściwości pylących, 

- trwałość roztworu roboczego winna wynosić co najmniej 1 dzień, 
- czas rozpuszczania polimeru do przygotowania roztworu roboczego w stacji 

automatycznego dozowania nie powinien przekraczać 45 minut, 

- czas trwałości preparatu granulowanego – co najmniej 1 rok, 

- zużycie polimeru nie może przekroczyć 9,0 kg/Mg smo. przy odwodnieniu min. 25% smo. 

3. Podana ilość jest wielkością wyliczoną na podstawie średniorocznego zużycia w latach 

poprzednich i może ulec zmianie. W takim przypadku rozliczenie zamówienia nastąpi na 

podstawie rzeczywistych ilości dostarczonego produktu, w oparciu o cenę jednostkową 
zł/Mg podaną w § 3 pkt 1. 

§ 2 

 

1. Dostawa produktu następować będzie sukcesywnie wg zamówień Zamawiającego, w 

workach po 25 kg. Miejscem dostaw będzie Grupowa Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana 

we Włocławku przy ul Toruńskiej 152.  

 

2. Na przedmiot umowy Dostawca przy każdorazowej dostawie obowiązany jest przedłożyć: 
        - świadectwo kontroli jakości (certyfikat) w języku polskim, 

        - kartę charakterystyki substancji szkodliwej. 

 

§ 3 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Dostawcy zgodnie z przyjętą ofertą, tj. wartość zamówienia 

netto …………….. zł (słownie: …………………………………) plus obowiązujący zgodnie 
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z przepisami prawa polskiego podatek VAT. Cena netto 1 Mg polielektrolitu do odwadniania 

osadu przefermentowanego w postaci proszku wynosi ………. zł.  

2. Strony są czynnymi płatnikami VAT o Numerach Identyfikacji Podatkowej: 

− Zamawiający: 888-000-14-20, 

− Dostawca: …………………... 

 

§ 4 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie 

faktur, zgodnie z okresowymi dostawami. 

2. Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru poszczególnych partii towaru 

podpisany przez Zamawiającego. 

3. Należność Dostawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na konto  

w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczany transportem Dostawcy w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. na podstawie telefonicznych potwierdzonych pisemnie zamówień okresowych, 

w ciągu 3 dni od dnia telefonicznego powiadomienia. Wszelkie koszty związane z 

dostarczeniem przedmiotu umowy w miejsce dostawy pokryje Dostawca. 

2. Zamawiający dokona odbioru jakościowego i ilościowego w miejscu dostawy. 

3. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu umowy 

oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanych. 

4. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego ich 

zgłoszenia Dostawcy. 

5. W trakcie roku dostawczego Dostawca ze względów technologicznych winien uwzględnić 
ewentualność zmiany polielektrolitu. 

§ 6 

 

Dostawca zapłaci kary umowne: 

1. w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Dostawcy,  

2. w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 z tytułu nieterminowego 

wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 

wykonanie dostawy do dnia faktycznego odbioru, 

3. w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 z tytułu zwłoki w usunięciu 

wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na wykonanie do dnia usunięcia wad. 

 

§ 7 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

  

2. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu   

wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 8 

 

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Dostawca zaprzestanie prowadzenia działalności, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy, 

c) Dostawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Dostawca, mimo skierowanego do niego przez Zamawiającego wezwania do zmiany 

sposobu wykonywania umowy, wykonuje ją wadliwie lub niezgodnie z umową, 
e) w innych przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2) Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 tygodni od 

upływu terminu zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru dostaw lub odmawia odbioru przedmiotu 

umowy bez uzasadnienia. 

2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Dostawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu częściowego wykonania umowy do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienia od umowy można dokonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

wystąpieniu podstawy odstąpienia. 

§ 9 

 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzania nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść 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. 

 

§ 10 

 

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych określonych 

w § 6 na zasadach ogólnych. 

§ 11 

 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 13 

 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze strony. 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                                DOSTAWCA: 

 
 


