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Wzór
UMOWA NR: ............

zawarta w dniu ………… roku w Tuchowie
pomiędzy:
Spółką Komunalną „DORZECZE BIAŁEJ" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Tuchowie (33-170), przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, nr KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, REGON:
852747825, kapitał zakładowy: 67 196 000,00 zł działającym na podstawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego reprezentowaną przez:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a Wykonawcą
..............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”
zwani łącznie „Stronami”

§1
1.

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie oferty z dnia
…………………………..……………………………………………………..

2.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:
2.1 Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1
2.2 Formularz Cenowy – Załącznik nr 2

§2
Przedmiot i zakres Umowy,
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków sukcesywnej dostawy przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego środka chemicznego do procesów oczyszczania ścieków
dla obiektów będących w eksploatacji przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.

2.

Szacunkowa ilość środka chemicznego objętego dostawą na podstawie niniejszej Umowy
wynosi:
a. Zetag8160 – ok. 1 500 kg.
Uwaga!
Szacunkowa ilość zamawianego środka chemicznego jest ustalona na podstawie zużycia w 2020r.
i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi
ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania
przewidywanej ilości środków chemicznych. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane
ilości.
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3.

Zamawiający zastrzega sobie uzależnienie realizacji zamówienia, w zależności od potrzeb
Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy.

§3
Termin i miejsce wykonania Umowy
1. Umowy obowiązuje od dnia podpisania mowy do dnia 31.12.2021r. z tym, że w przypadku:
a. zrealizowania zakupów maksymalnej ilości przedmiotu zamówienia, o którym mowa § 2 ust.
2 niniejszej Umowy; albo
b. wcześniejszego wydatkowania maksymalnej kwoty o której mowa § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, umowa wygaśnie przed upływem tego terminu.
2. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy Zamawiający nie dokonana zakupu objętych
zamówieniem ilości środków chemicznych, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy,
umowę uważa się za wykonaną wraz z upływem okresu jej obowiązywania. Wówczas
Wykonawcy przysługuje zapłata wynagrodzenia za faktycznie zakupioną ilość środków
chemicznych.
3. Dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym jak …1 dni kalendarzowych od daty złożenia
zamówienia.
4. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną na adres …………….2

§4
Wynagrodzenie
1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy ceny brutto ……PLN
(słownie: ……………………. PLN), na którą składają się: wynagrodzenie netto w wysokości … PLN
(słownie … PLN) oraz podatek VAT w wysokości .............. PLN (słownie: ……………….. PLN).
2. Dostawa środka chemicznego, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy następuje po
cenach jednostkowych:
a. Zetag8160 – cena brutto ……PLN/kg (słownie: ……………………. PLN), na które składają się:
wynagrodzenie netto w wysokości … PLN (słownie … PLN) oraz podatek VAT w wysokości
.............. PLN (słownie: ……………….. PLN).
3. Zapłata wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w PLN.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury, na jego rachunek bankowy
……………………….. w terminie do ….3 dni od dnia wystawienia faktury.
5. Faktura VAT będzie zawierać czytelny podpis osoby wystawiającej i odbierającej lub podpis oraz
imiona i nazwiska tych osób.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wymagania dotyczące dostawy:
a. Każdorazowa dostawa środka chemicznego będzie dokonywana wg cen podanych przez
Wykonawcę w Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2.
Wpisujemy zgodnie z deklaracją w ofercie.
Wpisujemy zgodnie z informacja zawartą w Formularzu ofertowym
3 Wpisujemy zgodnie z deklaracją w ofercie.
1
2
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b. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca nie może zmienić cen podanych w załączniku
nr 2.
c. Dowodem zrealizowania dostawy będą faktury wystawione na Zamawiającego zawierające
opis dotyczący co najmniej nr i daty zlecenia dostawy.
d. Wraz z dostawą będą dostarczane świadectwa jakości towaru – karty charakterystyki.
e. Wystawione faktury każdorazowo będą podpisane przez Wykonawcę i upoważnionego
pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonego środka
chemicznego.
f. Informacje o opakowaniach i sposobie rozładunku:
 Zetag 8160 PKWiU 20.16.530
Zetag 8160 należy dostarczać w workach 25 kg. Przeciętne zamówienie obejmuje ok.
200kg.
Zamawiający przypomina, że w ramach przedmiotu zamówienia wymagany jest również i
wyładunek dostarczonego środka chemicznego czy to przy pomocy paleciaka / ręcznie.
g. Środek chemiczny będzie dostarczany przez Wykonawcę i na jego koszt na obiekt
Zamawiającego tj. oczyszczalnię ścieków w Tuchowie (ul. Jana II Sobieskiego 69c, 33-170
Tuchów). Przy każdym zleceniu zostanie wskazany adres dostawy.

§6
Zmiany Umowy
1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843)
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy:
a. nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu
zamówienia;
b. nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie
zmienione;
c. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy;
d. nastąpią zmiany cen producenta, przy czym zmiana ceny sprzedaży następować będzie
każdorazowo odpowiednio do wzrostu lub obniżki ceny wynikającej z przyczyn
wymienionych w § 6 ust 2.d. niniejszej Umowy;
e. w przypadku pozytywnych testów i po pismenej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się
zastosowanie innych środków chemicznych jak wskazano w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy

§7
Odstąpienie od Umowy
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy w szczególności
w następujących sytuacjach:
a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
b.
jeżeli zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób
przedsiębiorstwo Wykonawcy zakończy swój byt prawny;
c.
jeżeli w trybie postępowania egzekucyjnego zostanie zajęty majątek Wykonawcy;
d.
gdy Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej Umowy;
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e.

2.
3.
4.
5.

zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego
na postępowanie zawodowe Wykonawcy;
f.
utraty przez Wykonawcę zdolności do czynności prawnych;
g.
gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy przez okres minimum 10 dni;
Po odstąpieniu Zamawiającego od Umowy, z przyczyn podanych w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy,
z wyłączeniem pkt 1.a. Zamawiający zawrze inną umowę z osobą trzecią.
Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia w sytuacjach o których mowa w § 7
ust. 1 pkt. a.-g. niniejszej Umowy w terminie 10 dni od ich powzięcia wiadomości o ich
zaistnieniu.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca może żądać
wynagrodzenia wyłącznie z tytułu należycie wykonanej części Umowy.

§8
Kary Umowne
1.
2.
3.
4.
5.

Strony postanawiają, że naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych, płatnych w PLN.
W przypadku niewykonania umowy w całości bądź w części z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku opóźnienia w dostawie, za każdy dzień opóźnienia Wykonawca może zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości dostawy.
Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego (jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kary umownej) na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Kary umowne mogą być potrącane z należności wynikającej z faktury przedstawionej do zapłaty
przez Wykonawcę.

§9
Dane osobowe
1. Zamawiający udostępnia dobrowolnie Wykonawcy swoje dane osobowe do przetwarzania w
zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Zamawiającego z
zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

§ 10
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

Językiem Umowy oraz korespondencji z nią związanej jest język polski.
Strony zobowiązują się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji niniejszej Umowy.
Wszelkie spory pomiędzy Stronami pozostające w związku z zawarciem lub wykonywaniem
Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
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4.
5.
6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy, wymagają formy aneksu podpisanego przez obie Strony, pod
rygorem jej unieważnienia.
Umowa została sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jedne egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA
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