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UMOWA NR ZGK/DKŚ/..../2022 

zawarta w dniu ........2022r. w Kątach Wrocławskich pomiędzy  

 

Zakładem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 26B w Kątach 

Wrocławskich zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063479,  

o kapitale zakładowym 83 394 296,00 zł, NIP:  913-00-03-094, REGON: 932195516 

zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 

 

Prezes Zarządu – Marek Buczak 

 

a 

................  z siedzibą w ..................... wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………….. Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………, nr REGON: ……………………,  

nr NIP:  

nr …………., o kapitale zakładowym w wysokości …………….. zł. 

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

- ................................................... - …………………………… 

 

o następującej treści:  

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

jako zamówienie sektorowe  zgodnie  z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.  

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz 

z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich. 

2. Zakres zadania obejmuje: 

1) Dostawę we wskazane miejsca przez Zamawiającego preparatu przeciw zagniwaniu ścieków, 

szacunkowa ilość preparatu wynosi około 150,00 Mg/rok; 

2)Wynajem dla Zamawiającego na okres 30 dni jednocześnie dwóch sond pomiarowych do pomiaru 

stężeń siarkowodoru on-line z przesyłem danych do monitoringu internetowego wraz z transportem 

sondy do Zamawiającego. Zamawiający będzie posiadał pełny dostęp do systemu ze zdalnym 

odczytem stężenia siarkowodoru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera złącznik nr 6 

do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia; 

3) Miejscem dostarczania preparatu chemicznego są następujące przepompownie ścieków 

usytuowane na terenie Gminy Kąty Wrocławskie: 

PP2 Pietrzykowice ( 1x1000 litrów) 
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PSA1 Sadków ul. Kolejowa (2 x 1000 litrów) 

PSA7 Sadków ul. Spokojna (1x1000 litrów) 

PSA6 Sadków ul. Dębowa (1x1000 litrów) 

PSA4 Sadków ul. Kolejowa (1x1000 litrów) 

PKR2 Krzeptów (3 x 1000 litrów) 

Smolec ul. Kościelna (2 x 1000 litrów) 

Skałka (2 x 1000 litrów) 

Kębłowice PKE1 (1 x 1000 litrów) 

Kębłowice PKE2 (1 x 1000 litrów) 

Bogdaszowice PB2 (1 x 1000 litrów) 

Bogdaszowice PB3 (1 x 1000 litrów) 

Smolec ul. Granitowa (1x1000 litrów) 

Smolec ul. Topolowa (1 x 1000 litrów); 

4)Zamawiający posiada zbiorniki na preparat – każdy o pojemności około 1 200 litrów; 

5) Ilość zamawianych zbiorników może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

 

§ 3 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM UMOWY 

 

1. Dostawy preparatu winny być realizowane w ciągu 72 godzin od daty otrzymania zgłoszenia 

przez Zamawiającego ze wskazanych numerów telefonów i adresów e-mail:  

tel. 71/39-13-242, e-mail: m.trzebski@zgk-katy.pl, m.baran@zgk-katy.pl.  

2. Wykonawca będzie dostarczał preparat we wskazane miejsca przez Zamawiającego na swój 

koszt od Poniedziałku do Piątku, przy czym rozpoczęcie dostawy będzie następowało około 

godziny 8:00, a zakończenie o godzinie 15:00. 

3. Wymaga się, aby kierowca posiadał stosowną pompę spalinową lub elektryczną z agregatem 

prądotwórczym, do przelewania środka do zbiorników na miejscu dostawy. 

4. Informacje o dacie oraz godzinie dostawy Wykonawca prześle Zamawiającemu e-mailem na 

adresy: m.trzebski@zgk-katy.pl, m.baran@zgk-katy.pl. 

5. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego na okres 30 dni, na swój koszt, jednocześnie  

2 sondy pomiarowe siarkowodoru do pomiaru on-line, w czasie 7 dni od dnia podpisania 

umowy, po spełnieniu przez  Zamawiającego poniższych warunków: 

a) zakupu od Wykonawcy jednorazowo minimum 5 ton preparatu w ciągu realizacji przedmiotu 

umowy, po cenie jednostkowej nie mniejszej niż…. 

b) do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy do wykorzystywania udostępnionego 

urządzenia wyłącznie do preparatów zakupionych od Wykonawcy 

c) korzystania z udostępnionych sond pomiarowych zgodnie z ich przeznaczeniem i na własne 

ryzyko 

d) zwrotu kompletnych i sprawnych dwóch sond pomiarowych w terminie 14 dni od daty 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

6.  Przy spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w ust. 5 należy przyjąć, iż 

wartość świadczenia Wykonawcy polegającego na przekazaniu urządzeń na czas realizacji 

mailto:m.trzebski@zgk-katy.pl
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przedmiotu umowy została wliczona w cenę preparatów zakupionych przez Zamawiającego 

od Wykonawcy w okresie realizacji przedmiotu umowy.  

7.  W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego któregokolwiek z warunków określonych 

w ust. 5 Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty za przekazanie urządzeń  

w wysokości 100,00 zł netto miesięcznie za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy. 

§ 4 

CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Cenę dostawy preparatu wraz z wynajmem sond pomiarowych siarkowodoru Strony ustaliły, 

na kwotę ………………zł netto/Mg + obowiązujący podatek VAT, zgodnie z formularzem 

ofertowym i pozostaje ona niezmienna w okresie trwania umowy. Wszelkie rozliczenia będą 

dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe z formularza oferty. 

2. Wartość umowy zgodnie z formularzem ofertowym wynosi …………………….zł brutto 

słownie:………………………………………………………... 

3. Należność za dostawę preparatu będzie płatna na podstawie faktury VAT, wystawionej  

w dniu dostawy preparatu, w PLN. Termin płatności faktury za zakup preparatu ustala się na 

14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. 

4. Wartość umowy nie stanowi rzeczywistego wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie 

będzie liczone na podstawie ceny jednostkowej określonej w §4 ust. 1 umowy oraz 

rzeczywistej ilości dostarczonego preparatu.  

§ 5 

WARUNKI ODBIORU 

 

1. Wraz z dostawą przedmiotu umowy należy dostarczyć świadectwo jakości danej partii 

materiału  potwierdzającej, że produkt spełnia wymagania określone w specyfikacji  danego 

producenta preparatu.   

2. Świadectwo jakości  preparatu danej partii winno zawierać oznaczone parametry takie jak: 

a) gęstość w 20 ℃, kg/l 

b) zawartość azotu amonowego %(m/m) 

c) zawartość substancji nierozpuszczalnych , ppm 

d) zawartość  wapnia jako Ca, % (m/m) 

e) Zawartość azotu  azotanowego, %(m/m) 

f) pH  

§ 6 

OKRES REALIZACJI 

 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

 

1. W razie wystąpienia zwłoki w dostarczaniu preparatu w terminie o którym mowa w §3 ust. 

1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej 
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w wysokości 3% wartości zamówienia brutto określonego w §4 ust. 1, który miał być 

dostarczony za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zapłaty odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i kwotę tą 

uznaje za niewygórowaną wartość. 

5. Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 i kwotę tą 

uznaje za niewygórowaną wartość. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych  

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

8. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 20% wartości umowy. 

§ 8 

OSOBY DO  KONTAKTU 

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wynajmującym w sprawie realizacji zamówienia,  

-     ze strony Zamawiającego:  

Marcin Trzebski, tel. 71/39-13-242 e-mail: m.trzebski@zgk-katy.pl  

Mariusz Baran, tel. 71/39-13-242 e-mail: m.baran@zgk-katy.pl  

-    ze strony Wykonawcy: …………………………tel……………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………… 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nienależytego wykonywania przez jedną ze Stron postanowień niniejszej umowy, w szczególności 

użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z umową. 

 

 

§ 10 

SPRAWY NIEUREGULOWANE 

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Regulaminu 

udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, oraz 

Kodeksu cywilnego.  
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§ 11 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób,  

o którym mowa powyżej, będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Formularz ofertowy 

b) SWZ  

 

   ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


