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                                                                                                           PROJEKT UMOWY -  załącznik Nr 3  

 

 UMOWA  Nr ………………………. 

 

zawarta w dniu …………………………………….. roku   pomiędzy: 

 

Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w  Kole                                     

przy ul. Energetycznej 11, 62 -600 Koło 

 nr REGON: 302220305, nr  NIP: 666-211-03-92, 

zwanym dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

Roberta Gajdę – Prezesa Zarządu 

a 

………………………………………………………………………………………………….. 

z siedzibą  ……………………………………zarejestrowanym pod numerem ……………….   

………………………………………………………………………………………………….. 

REGON: ………………………, NIP: ……………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,  

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………….. 

 

 

§ 1 

 

1.  Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sukcesywne dostawy wapna palonego  

     mielonego do higienizacji osadów ściekowych w łącznej ilości około 105 Mg do Oczyszczalni   

     Ścieków Miejskiego Zakładu Wodociągów i   Kanalizacji w Kole sp. z o. o. przy ul. Energetycznej 11,     

     o  parametrach  określonych w  § 1 ust.2. 

2.  Wapno palone mielone powinno spełniać wymagania normy PN-EN 459-1 CL90-Q (R5,P1) 

     i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.     

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia i zmniejszenia ilości zamawianego wapna w  

     zależności od potrzeb Zamawiającego. 

                                                      

§ 2 

 

1. Umowa będzie obowiązywać  w okresie 12 miesięcy od daty jej podpisania z przerwą w okresie   

     zimowym w przypadku silnych mrozów. 

 

 

§ 3 

 

 1.  Realizacja przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie – w zależności od potrzeb , na  

     podstawie zamówień telefonicznych w przeciągu  36 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia. 

 2.  Wielkość jednorazowej dostawy wapna palonego mielonego wynosić będzie ok. 15 Mg. 

 3.  Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawy  przy użyciu własnych środków transportu 

      (cysterny samochodowe z instalacją pneumatyczną do wyładunku , z możliwością podłączenia do 

      silosu), na własny koszt,  w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz  

      ustalonymi zwyczajami, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
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§ 4 

 1. Cena jednostkowa za 1 Mg wapna palonego mielonego wynosi: 

    ……………….. zł/tonę (słownie: ……………………………………………………………..)  

    (bez podatku VAT)  

    oraz  należny podatek VAT według stawki   ………%, co stanowi …………………..zł; 

   (słownie: ………………………………..) 

   co stanowi łącznie kwotę brutto:  

   ……………… zł/tonę (słownie: ………………………………………………………………). 

 

2. Wynagrodzenie wyliczone będzie jako iloczyn wskazanej w § 4 ust. 1 ceny za 1 Mg wapna oraz  

    rzeczywistej ilości dostarczonego wapna. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 2  obejmuje wszelkie  koszty ponoszone przez Wykonawcę 

    w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty transportu. 

4. Strony oświadczają, że cena  jednostkowa, na podstawie której będzie wyliczane wynagrodzenie za  

    wykonanie przedmiotu Umowy pozostanie niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zobowiązuje się do   

     niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianie powyższego statusu. 

 

 

§ 5 

 

 1. Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy będą faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę  

    dla Zamawiającego po zrealizowaniu pojedynczego zamówienia zgłoszonego przez Zamawiającego  

    wraz z wymaganym świadectwem jakości , o którym mowa w § 6 ust.1. 

2. Faktury płatne będą w terminie 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego – przelewem na  

    rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP  666-211-03-92 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku  VAT, NIP ………………….. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami nie mogą  

    być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte , scedowane lub w jakiejkolwiek  innej formie  

    przeniesione na osoby trzecie. 

 

§ 6 

 

1. Każdorazowa dostawa będzie potwierdzona świadectwem jakości wystawionym przez producenta                     

    i  dotyczącym bieżącej partii wapna palonego mielonego.  

2. W przypadku niedostarczenia świadectwa , o  którym mowa w ust 1 Zamawiający może odmówić  

    przyjęcia dostawy.  

3. W przypadku dostawy niezgodnej z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego, może on  

    dokonać zwrotu dostawy na koszt Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia  lub przyjąć  

    dostawę , obniżając należną zapłatę o 20 % wartości danej dostawy. 

4. Wszelkie koszty związane z nieprawidłowością  realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach: 

    a)  za opóźnienia w wykonaniu  poszczególnych dostaw karę umowną w wysokości 1% wartości   

         brutto danej dostawy za każdy dzień  opóźnienia, nie więcej jednak niż 15 % wartości brutto ceny  

         ofertowej. 

    b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną  ze Stron z przyczyn, za które odpowiada  

        Wykonawca, w wysokości 10 % wartości brutto ceny ofertowej. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną                 

     ze Stron z przyczyn , za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wartości brutto ceny  

     ofertowej. 

3.  Jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest  

     dochodzenie odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
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5.  Strony mogą zaniechać dochodzenia kar umownych. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez obowiązku zapłaty Wykonawcy jakichkolwiek  

     odszkodowań i kar umownych w następujących przypadkach. 

    a)  niezrealizowania dostawy przez Wykonawcę w okresie 14 dni od dnia złożenia zamówienia  

         telefonicznego, 

    b) dostawy wapna bez wymaganego świadectwa jakości, o którym mowa w § 6 ust.1 bądź dostawy   

       wapna nie spełniają warunków określonych w § 1. 

    c) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości 

        lub złożenie przez niego oświadczenia o wszczęciu postępowania. 

 

§ 9 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  

    dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

    z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są  

    korzystne dla  Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w   

    interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający   

    może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

    W takim przypadku Wykonawca  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  

    wykonania części Umowy. 
 

§ 10 
 

Do składania oświadczeń woli w związku z realizacją Umowy strony wyznaczają poniższych 

przedstawicieli: 

1) ze strony Zamawiającego   – Marcin Grzelak  

2) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………………………………… 

Odwołanie osób wymienionych w pkt 1) i 2) oraz wyznaczenie nowych przedstawicieli wymaga 

pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany Umowy. 
 

§ 11 
 

Powierzenie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę osobom trzecim wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 13 

 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez  Sąd powszechny właściwy dla 

miejsca  siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  jednej dla Wykonawcy i dwóch                     

dla Zamawiającego  

 

 

                   ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 


