
Załącznik nr 2 Projekt umowy 

 

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ….… ……………. 2020 roku w  Świebodzinie pomiędzy:  

Zakładem Wodociągów Kanalizacji Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-

200 Świebodzin, NIP: 927-00-09-205, REGON 970327589, reprezentowanym przez:  

Dariusza Gustę – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą".  

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia zapytania cenowego.  

 

§ 1. Przedmiot zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego „Wykonanie usługi polegającej na 

zakupie oraz dostawie koagulantu ZETAG 8180 do odwadniania przefermentowanych osadów 

ściekowych w roku 2020”.  

2. Oferta Wykonawcy z dnia ……. stycznia 2020 roku wraz z kartą charakterystyki produktu i kartą 

produktu oraz opis przedmiotu zamówienia oraz klauzula RODO stanowią integralną część niniejszej 

umowy.  

 

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: 01 luty 2020 r. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 31 grudnia 2020 r. 

 

§ 3. Miejsce realizacji 

1. Strony wspólnie ustalają, iż dostawa koagulantu o którym mowa w §1 ustęp 1 będzie miała miejsce 

pod adresem: 

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

ul. Młyńska 37 

66-200 Świebodzin 

 

§ 4. Realizacja przedmiotu zamówienia 

1. Zmawiający przewidział ilość koagulantu ZETAG 8180 do odwadniania przefermentowanych 

osadów ścieków na: 

a) miesięcznie w granicach 250-300 kg (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego),  

b) rocznie ok. 3000 kg (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego).  



2. Zamawiający zastrzega, iż ilość koagulantu o którym mowa w ustępie 1 może ulec zmniejszeniu bądź 

zwiększeniu.  

3. Ilości o których mowa w ustępie 1 a i b zostały oszacowane na podstawie ilości zamówionego 

koagulantu w roku 2019.  

4. Zamawiający ma możliwość dwukrotnego zamówienia koagulantu w danym miesiącu.  

5. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku gdy będzie w posiadaniu nadmiaru produktu i nie będzie 

konieczności jego zamówienia w np. jednym miesiącu, zamówienie nie będzie realizowane w tym 

miesiącu przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego zamówienia koagulantu 

ZETAG 8180.  

7. Zamówienie o którym mowa w ustępie 5 będzie realizowane w miarę potrzeb i na każde 

uzasadnione wezwanie Zamawiającego.  

 

§ 5. Zobowiązania Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówieniowego koagulantu w terminie 3 dni 

roboczych od dnia telefonicznego lub mailowego złożenia zamówienia przez Zamawiającego.  

2. Podstawą dostarczenia koagulantu ZETAG 8180 jest telefoniczne bądź mailowego zamówienie 

przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego produktu o którym mowa w ustępie 

1 na własny koszt.  

4. Wszelkie koszty związane z załadunkiem, przeładunkiem i transportem pokrywa Wykonawca.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny za dostarczony koagulant w okresie trwania 

niniejszej umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony koagulant ZETAG 8180 będzie: 

a) posiadał nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, 

b) posiadał deklarację zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, 

c) posiadał kartę charakterystyki produktu, 

d) posiadał kartę charakterystyki, 

e) posiadał termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia produktu do siedziby 

Zamawiającego. 

7.  W przypadku występujących problemów eksploatacyjnych na obiekcie oczyszczalni ścieków, 

Wykonawca zobowiązuje się do ewentualnego doboru i dostarczenia koagulantu zastępczego do 

momentu usunięcia problemów eksploatacyjnych.  

8. Koagulant zastępczy o którym mowa w ustępie 7 będzie w tej samej cenie, co koagulant ZETAG 

8180.  

9. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) posiada odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania czynności opisanych w niniejszej 

umowie, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek, 

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

c) nie podlega wykluczeniu.  

 

§ 6. Wynagrodzenie  

1. Przewiduje się, iż za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 

zgodnie z ofertą, które szacunkowo wynosi …………………………………. zł netto (przy założeniu dostarczenia 

ok. 3 000 kg koagulantu w roku 2020), ……………………………. zł brutto. Słownie 

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



2. Wynagrodzenie o którym mowa w ustępie 1 jest szacunkowe, a rozliczenie pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą odbędzie się na podstawie faktycznie dostarczonej ilości koagulantu 

ZETAG 8180, przy czym cena jednostkowa za dostarczenie 1 kg koagulantu wynosi  

…………………………………… zł netto. Słownie …………………………………………………………………………………………… 

3. Cena o której mowa w ustępie 2 obowiązuje w roku 2020.  

4. Podstawą rozliczenia będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.  

5. Faktura VAT będzie wystawiona po każdym zrealizowanym zamówieniu.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury o której mowa w ustępie 4 w terminie 30 dni od jej 

prawidłowego wystawienia.  

7. Zapłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana na podany numer bankowy na fakturze.  

8. Wykonawca oświadcza, iż numer bankowy widoczny na fakturze będzie zgodny z tzw. Białą listą 

podatników.  

9. Za datę zapłaty za fakturę uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 7. Sposób komunikowania się Stron 

 

1. W sprawie realizacji przedmiotu umowy oraz osobami uprawnionymi do kontaktu ze Strony 

Zamawiającego są: 

a) Dyrektor ds. technicznych – Marcin Wawrzyński, e-mail: 

m.wawrzynski@zwkiuk.swiebodzin.pl , tel. 68 382 24 11, 

b) Kierownik Oczyszczalni Ścieków – Ilona Osysko, e-mail: i.osysko@zwkiuk.swiebodzin.pl, tel. 

68 382 24 11. 

2. W sprawie realizacji przedmiotu umowy oraz osobami uprawnionymi do kontaktu ze Strony 

Wykonawcy są: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. O wszelkich przeszkodach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy Strony muszą się 

wzajemnie powiadamiać na podane powyżej adresy mailowe.  

4. Każda ze Stron ma obowiązek informowania o ewentualnej zmianie siedziby bądź zmianie adresu 

mailowego lub nr telefonu osób do kontakt w sprawach realizacji umowy.  

 

§ 8. Gwarancja i jakość 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na dostarczony koagulant ZETAG 8180. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość, ilość oraz 

dopuszczenie do obrotu i realizowanych dostaw koagulantu ZETAG 8180.   

3. Koagulant będzie dostarczany w pojemnikach o wadze 25 kg – jeden pojemnik. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu opakowań Wykonawcy. 

5. Koszt zagospodarowania zwróconych opakowań o których mowa w ustępie 4 pokrywa w całości 

Wykonawca.  

 

§ 9. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10% łącznej wartości umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

b) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po strony Wykonawcy, w wysokości 15% 

łącznej wartości umowy za wykonany przedmiot umowy, 
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c) odmowy dokonania wymiany wadliwej partii koagulantu przez Wykonawcę w wysokości 

wartości wadliwej partii koagulantów. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po Stronie Zamawiającego w wysokości 

15% łącznej wartości umowy za wykonany przedmiot umowy, 

b) opóźnienia w zapłaty za fakturę VAT otrzymaną po zrealizowaniu zamówieniu w wysokości 

odsetek ustawowych.  

 

§ 10. Odstąpienie od umowy 

 

1. Stronom przysługuje odstąpienie od realizacji niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 

a) ogłoszenia upadłości firmy Wykonawcy bądź w przypadku jej rozwiązania, 

b) gdy Wykonawca przerwał dostawę koagulantu ZETAG 8180, 

c) gdy Wykonawca nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a) Zamawiający nie dokona zapłaty za zrealizowane zamówienie w terminie określonym w § 6 

ustęp 6.  

4. Odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone pisemną informacją o tym fakcie przez Stronę.  

 

§ 11. Zmiany umowy 

1. Każda zmiana lub uzupełnienie postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, której konieczność wynika z okoliczności, jakich 

nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy lub ze zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany umowy, polegającej na zmianie ceny za dostarczony koagulant 

ZETAG 8180. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie m.in. :  

a) rodzaju polielektrolitu, wyłącznie w przypadku okoliczności opisanych w § 4 ust. 7 niniejszej 

umowy, z zachowaniem ceny ofertowej pierwotnego koagulantu,  

b) zmiany terminu realizacji umowy, w sytuacji gdy potrzeba tej zmiany wynika z przyczyn nie  

leżących po stronie Wykonawcy np. gdy nie została wykorzystana w pełni partia koagulantów  

przewidziana w ramach niniejszej umowy. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. W razie sporu zaistniałego na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do rozstrzygnięcia tego 

sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


