Załącznik nr 4

Projekt umowy nr DT/4/2020
zawarta w dniu ………………... w Środzie Śląskiej pomiędzy Średzką Wodą Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43,
zarejestrowaną w KRS pod nr 0000246309, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział
VI Gospodarczy. NIP: 9131561206, Regon: 020185449, zwaną dalej Zamawiającym, którą
reprezentuje: mgr inż. Antoni
Biszczak
Prezesa Zarządu, a firmą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w
trybie zapytania ofertowego do wartości 30 000 euro w oparciu o Regulamin Udzielania
Zamówień w Średzkiej Wodzie Spółce z o.o.

1.

2.
3.
4.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający powierza Wykonawcy do wykonania zamówienie pn.: Sukcesywna dostawa
flokulantu do stacji zagęszczania osadów w Oczyszczalni Ścieków w Środzie Śląskiej, w
zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w ofercie ostatecznej
Wykonawcy stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
Szacowana wielkość zamówienia to 3 000kg +/- 30% w ciągu 12 miesięcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyczerpania całości przedmiotu zamówienia
bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy.
W przypadku zmiany właściwości osadu, Wykonawca ma obowiązek dobrania
odpowiedniego flokulantu, pozwalającego na optymalne zagęszczenie osadu, przy czym
cena jednostkowa zastępczego środka nie przekroczy ceny jednostkowej w złożonej
ofercie.

§2
Termin wykonania
1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy przez okres 12 miesięcy licząc
od dnia podpisania umowy przez obie strony.
2. Dostawa flokulantu następować będzie na każdorazowe zmówienie Zamawiającego w
formie telefonicznej lub e-maila, w terminie 5 dni od momentu powiadomienia.
3. Wykonawca dostarczy i rozładuje na swój koszt flokulantu, własnymi środkami transportu, do siedziby Zamawiającego tj. Oczyszczalnia Ścieków w Środzie Śląskiej ul. Sikorskiego 43, w dniach roboczych, w godz. od 7:00 do 15:00.
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4. Podczas każdej dostawy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę charakterystyki
produktu.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§3
WARTOŚĆ UMOWY
Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennej do końca realizacji ceny jednostkowej, określonej przez Wykonawcę w ofercie, oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych dostaw.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem
VAT) – ................... zł, słownie: ..................................................................................... zł,
w tym:
a. wartość netto (bez podatku VAT) - .......................... zł słownie: ....................................
zł.
b. podatek VAT ……..% - ................ zł; słownie: ..................................................... zł
Ceny jednostkowe:
a. netto ………. zł/ kg (słownie pięćset dziesięć zł/ za kg),
b. podatek VAT w wysokości ……………..zł / kg,
c. brutto: ………….zł /za kg (słownie pięćset dziesięć zł/ za kg).
Kwoty określone w pkt 2 i 3 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony towar w ciągu 14 dni od daty
otrzymania faktury, w formie przelewu na konto Wykonawcy.
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§4
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i
wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
a. za zwłokę w terminowym wykonaniu dostawy: 1% od wartości brutto
każdorazowej dostawy przedmiotu zamówienia - za każdy dzień zwłoki licząc od
upływu terminu określonego § 1 pkt. 2,
b. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy: 15%
wartości umowy brutto,
c. za dostarczenie substancji niespełniających wymagań Zamawiającego: 15%
wartości zamówienia brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na własny
koszt do wymiany wadliwego reagenta i dostarczenie substancji o odpowiednich
parametrach chemicznych.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary:
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2.

1.
2.
3.
4.

za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, karę w wysokości: 15%
wartości umowy brutto.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§5
GWARANCJA
Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji przydatności do
zużycia wynosi 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia produktu.
W przypadku flokulantu w postaci emulsji Wykonawca gwarantuje, że dostarczona emulsja zachowa swoją jednorodność i nie będzie się rozwarstwiać.
Jeżeli w dostarczonym przedmiocie umowy ujawni się wada, to Zamawiający składa reklamację informując Wykonawcę o rodzaju wady i czasie, w którym się ujawniła.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na własny koszt w terminie 14 dni
od daty zgłoszenia wady.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienia od umowy, przysługuje stronom w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
a. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy,
b. zmiany technologicznej oczyszczania ścieków lub przerabiania osadów
ściekowych lub stwierdzenia nie osiągania założonych efektów
stosowania reagenta w czasie eksploatacji,
c. gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu
umowy pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego,
dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i
powinno zawierać uzasadnienie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe dla Zamawiającego.
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2. Integralną częścią niniejszej umowy jest ogłoszenie i oferta Wykonawcy wraz z
załącznikami.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy w
formie aneksu pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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