UMOWA nr …………….
zawarta w dniu …………….
pomiędzy: Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą przy
ul. Nowodworskiej 1, 59 - 220 Legnica wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS
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/ Zbigniew Mróz
a

- Prezes Zarządu,

……………………….
……………………………………………………………………..
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla ……………………………., …….. Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem ………………., REGON …………………………,
NIP ……………………….., Kapitał Zakładowy wpłacony ……………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1/ ……………………
zwanymi w dalszej części 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 niniejszej umowy jest
„Zakup wraz z dostawą chloru ciekłego w ilości ok. 21 Mg dla Zakładu Produkcji
Wody w Legnicy"
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz niezbędną infrastrukturę
techniczną, wykwalifikowanych pracowników do wykonania przedmiotu umowy w sposób
gwarantujący dotrzymanie wymagań jakościowych i terminów umownych.
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy
określony w ust. 1.
4. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia ……………
i Warunkach Zamówienia PR/220/82-E/09/17, które stanowią załączniki do niniejszej
umowy.
§3
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
3. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą będzie:
Kierownik Zakładu Produkcji Wody – Sylwester Kamosz tel.76 8554720,
4. Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym będzie:
……………………………………………………………………………………………
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§4
1. Dostarczenie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 2, realizowane będzie
sukcesywnie po uprzednim złożeniu pisemnego (faks ………………..) lub elektronicznego
(e-mail ………………..) zamówienia, którego wielkość każdorazowo będzie określana
przez Zamawiającego.
O przyjęciu zamówienia do realizacji Wykonawca poinformuje Zamawiającego w ciągu
2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, faksem na numer faksu 76/8554 821
2. Warunki dostarczenia przedmiotu umowy:
a. każdorazowo produkt, lub ewentualna wymiana przedmiotu zamówienia na nowy,
o której mowa w ust. 8, będzie dostarczony własnym transportem Wykonawcy i na jego
koszt w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 13:00 w beczkach 500 kg.
Jednorazowa dostawa 1,5 Mg (trzy beczki po 500 Mg). Beczki na chlor stanowią
własność Zamawiającego.
b. Wykonawca ma obowiązek określić dzień dostarczenia, który powinien być dniem
roboczym (w miarę możliwości określić przedział godzinowy dostarczenia),
a Zamawiający powinien zapewnić gotowość odbioru produktu oraz pokwitowanie jego
otrzymania przez upoważnioną osobę.
c. Zamawiający dokona odbioru ilościowego, zgodnie ze złożonym zamówieniem,
w miejscu odbioru, tj. magazyn chloru, ul. Nowodworska 1, Legnica.
3. Podana ilość produktu w § 2 ust.1 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza
zrealizować w okresie trwania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia zamówień w ilościach mniejszych niż
określone w przedmiocie zamówienia bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy.
5. W przypadku konieczności zwiększenia zakupu ponad ilości produktu określone
w § 2 ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do ich sprzedaży po cenach określonych w
złożonej ofercie.
6. Oferowany przedmiot umowy musi posiadać:
 aktualny atest higieniczny PZH Warszawa na chlor przeznaczony do dezynfekcji wody
przeznaczonej do spożycia i na inne cele gospodarcze,
 aktualną kartę charakterystyki produktu chemicznego, o której mowa w rozporządzeniu
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.,
 pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane na podstawie Ustawy z dnia
13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 z
późniejszymi zmianami),
 deklarację zgodności produktu z normami polskimi lub europejskimi normami
zharmonizowanymi wystawioną przez producenta,
 świadectwo jakości produktu.
7. Do każdej partii zamówienia Wykonawca dołączy świadectwo jakości produktu.
8. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia Zamawiający powiadomi
Wykonawcę oraz wystawi protokół przesyłając go (faksem, mailem), w którym określi
niezgodność parametrów gwarantowanej jakości oraz termin. Protokół ten stanowić będzie
wezwanie do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w terminie w nim wskazanym.
W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane
z wymianą przedmiotu zamówienia na nowy.

1.
2.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
……………… zł netto/kg (słownie: ……………………………………….. 00/100).
Do wymienionej w ust. 1 kwoty Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
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3.

4.
5.

6.
7.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
Należność z tytułu wykonania umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na
rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę.
Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

§6
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto
opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu w którym upłynął
termin wyznaczony na dostarczenie produktu, nie więcej jednak niż 10% tej wartości,
b. za opóźnienie w terminie wymiany produktu niezachowującego gwarantowanej jakości
w okresie gwarancji w wysokości 1% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień
opóźnienia, następujący po dniu w którym upłynął termin wyznaczony na wymianę
przedmiotu zamówienia na nowy, nie więcej jednak niż 10% tej wartości,
c. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wartości umowy brutto. W przypadku gdy przyczyną odstąpienia
będzie opóźnienie w realizacji dostawy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę
wyłącznie karą, o której mowa powyżej, nie ma natomiast prawa obciążenia
Wykonawcy karą, o której mowa pod literą a niniejszego ustępu.
3. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną:
a. za nieterminowe odebranie zamówionych ilości produktu w wysokości 1 % wartości
brutto tej partii produktu, za każdy dzień opóźnienia, następujący po dniu w którym
upłynął termin wyznaczony na odebranie przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż
10% tej wartości,
b. w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od
Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto, za wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.
§7
Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów chloru ciekłego przez okres obowiązywania
umowy od daty protokolarnego odbioru
§8
1. 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 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie:
a) niezgodnego z umową lub wadliwego wykonywania przedmiotu umowy,
b) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 30 dni,
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c) powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego,
d) zajęcia majątku Wykonawcy,
e) ujawnienia we właściwym rejestrze otwarcia likwidacji spółki Wykonawcy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o wystąpieniu okoliczności o jakich mowa w ust. 2.
§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 nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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