„Dostawa koagulantu do wspomagania procesu usuwania fosforu
na okres 01.01. 2018 - 31.12.2019” dla Oczyszczalni Ścieków w Legnicy – projekt umowy
UMOWA nr …………………..
zawarta w dniu ………………….. r.
pomiędzy: Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy
ul. Nowodworskiej 1, 59 - 220 Legnica zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000064169; REGON 390038180, NIP 691-000-72-32, Kapitał Zakładowy
wpłacony 75.159.300 zł, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1/ Zbigniewa Mroza
a

– Prezesa Zarządu,

…………………………... z siedzibą ………………………………. zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym …………………………, …………….Wydział Gospodarczy pod nr KRS
……………………, REGON ………………, NIP …………………, Kapitał Zakładowy wpłacony
………………………….. zł, zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1/ ……………………….
zwanymi w dalszej części umowy Stronami o następującej treści:
§1
Niniejszą umowę zawarto z zastosowaniem przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy,
usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
w Legnicy”.
§2
1. Przedmiotem umowy jest „Dostawa koagulantu do wspomagania procesu usuwania fosforu
na okres 01.01.2018-31.12.2019” dla Oczyszczalni Ścieków w Legnicy ul. Spokojna 20 w ilości
ok. 400 Mg w okresie obowiązywania umowy dla potrzeb LPWiK S.A.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust.
1.
3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ………………...... oraz
Warunkami Zamówienia PR/220/112-E/11/17, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
Wykonawca gwarantuje, że w wymaganym okresie koagulant będzie spełniał wymagane i
jednocześnie deklarowane w ofercie parametry.

1.
2.
3.

4.
5.

§3
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Sposób dostarczenia – luzem cysternami samochodowymi o poj. 24 tony. Wyładunek odbywa się z
udziałem pracownika oczyszczalni w osobie mistrza zmianowego oczyszczalni ścieków.
Dokumentami dostarczenia są:
- list przewozowy,
- świadectwo dostawy z specyfikacją produktu,
- świadectwo ważenia dostarczonego koagulantu.
Dostarczenie przedmiotu umowy obywać się będzie transportem na koszt Wykonawcy w terminie
do 3 dni roboczych od chwili nadania zamówienia faksem przez Zamawiającego.
W przypadku gdy termin dostarczenia przypada na dzień wolny od pracy, dostarczenie nastąpi w
dniu poprzedzającym wyznaczony termin.
§4
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1. Cena netto koagulantu łącznie z transportem do obiektu Zamawiającego wynosi ……………
zł/tonę (słownie: ……………………………) Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy
podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

2. Za wykonanie prawidłowo i terminowo każdorazowego zamówienia Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w kwocie iloczynu zamówionego produktu wynikającego z
zamówienia, o których mowa w § 4 ust.1 i cen określonych w złożonej w ofercie.
3. Wykonawca gwarantuje stałość ceny przez okres obowiązywania Umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
6. Zapłata za zrealizowanie każdorazowego wykonania przedmiotu umowy nastąpi przelewem na
rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę
Faktura winna być prawidłowo wystawiona.
7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.
§5
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego produktu Zamawiający powiadomi
Wykonawcę oraz wystawi protokół, w którym określi rodzaj niezgodności oraz czas postępowania
reklamacyjnego. Procedura odbioru zostanie powtórzona.
2. Jeżeli Wykonawca po dostarczeniu produktu nie zachowującego gwarantowanej jakości, nie
wymieni go na swój koszt w terminie wskazanym po otrzymaniu informacji pisemnej od
Zamawiającego na nowy, zachowujący gwarantowane parametry, Zamawiający będzie miał prawo
do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o
niezachowaniu parametrów produktu.
§6
W przypadku nowych odmian produktu, o parametrach innych niż określone w Warunkach
Zamówienia, dostarczenie jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego , pod rygorem nieważności.
§ 7
1. Wykonawca ma prawo powstrzymać się z realizacją dostarczenia przedmiotu zamówienia w
przypadku, gdy Zamawiający jest w zwłoce z zapłatą należności za poprzednie złożone zamówienie
po uprzednim wezwaniu.
2. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
kar umownych.
3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a.
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia
dostarczenia produktu netto za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu w którym upłynął
termin wyznaczony na dostarczenie produktu,
b. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % wartości umowy netto.
4. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy netto.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu spowodowane przez siłę
wyższą (klęski żywiołowe, katastrofy, strajki i tym podobne), które będą stanowiły przyczynę
takiego opóźnienia.
6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
7. Kary umowne niniejszej umowy obowiązują również w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego
§8
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§9
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść 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.
§ 10
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Strony zobowiązują się dążyć do uregulowania ewentualnych sporów wynikłych w toku realizacji
umowy w drodze negocjacji, w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli negocjacje nie przyniosą rezultatu,
spory takie strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym rzeczowo i miejscowo sądom gospodarczym
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 13
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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