Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA nr ………./TE/…/17
zawarta w dniu ……………pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Bugno 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000090182, o kapitale zakładowym w wysokości 98 238 400,00 zł, NIP 673-000-58-81, REGON
330061374, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………………………. wpisaną
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ………………… prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w …………………………………………………….. NIP …………………, REGON
…………………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
………………………………………..
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia sektorowego, do którego z mocy art. 132 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych nie stosuje się przepisów tej ustawy, o następującej treści:

§1
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania
substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia.
§2
1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia sukcesywnie do Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., do miejsc dozowania preparatu, wskazanych przez
Zamawiającego położonych na terenie objętym działalnością Zamawiającego w
jednorazowej ilości określonej przez Zamawiającego, nie mniejszej jednak niż 1m3.
2. Termin dostawy – sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, każdorazowo w terminie
5 dni od złożenia zamówienia. Zamówienia składane będą drogą pisemną lub elektroniczną
na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.
3. Preparat dostarczany będzie w pojemnikach zwrotnych bezkaucyjnych o pojemności 1000
litrów na palecie, Wykonawca odpowiada za ustawienie pojemników we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu na każdym z obiektów oraz odbiór pustego pojemnika w systemie
( 1 za 1);
4. Zamawiający dopuszcza dostawę kolejnych (poza pierwszą) transzy preparatu cysterną,
która uzupełni ustawione raz pojemniki o zamówioną ilość preparatu;
5. Za dostarczenie preparatu w opakowaniu (pojemniku) lub uzupełnienie pojemników
preparatem odpowiada Wykonawca, koszt dostawy i załadunku preparatu leży po stronie
Wykonawcy,
6. W dniu dostawy przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru
ilościowego (dokument WZ). Przedmiot umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w dni
robocze w godzinach 7:00-15:00;
7. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy (w całości lub określonej
części) w przypadku, gdy przedmiot został dostarczony w terminie niezgodnym z
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zamówieniem, jest niezgodny z kartą charakterystyki dla danego produktu, nie odpowiada
warunkom określonym przez Zamawiającego lub posiada wady. Strony ustalają, iż
dostawa zostanie wykonana przez Wykonawcę z dniem odbioru przedmiotu umowy bez
uwag Zamawiającego. Odbiór przedmiotu zamówienia bez uwag jest warunkiem wypłaty
należności, o której mowa w § 6;
8. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu:
8.1. List przewozowy
8.2. Świadectwo jakości
8.3. Kartę charakterystyki – przed pierwszym dostarczeniem przedmiotu zamówienia,
drogą elektroniczną na adres: t.gritzman@pwik.szczecinek.pl, oraz każdorazowo w
przypadku zmian w karcie charakterystyki preparatu.
§3
1. W przypadku reklamacji dotyczącej jakości dostarczonego preparatu Zamawiający
poinformuje pisemnie (fax-em lub e-mailem) Wykonawcę o powyższym, w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia wady podając nr serii towaru.
2. Wymiana towaru na pozbawiony wad nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
poinformowania Wykonawcy na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia
uzupełniającego
przekraczającego zakres określony w formularzu ofertowym do 20% wartości zadania –
po tych samych cenach jednostkowych
§4
1. Na czas obowiązywania umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu …………
czujniki przenośne typu ……………….. do pomiaru stężenia siarkowodoru w zakresie od
0 do 1000 ppm.
2. Z przekazania urządzeń pomiarowych, sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Zamawiający zobowiązuje się oddać Wykonawcy urządzenia nie później niż w ciągu 7 dni
od daty zakończenia umowy w stanie nie gorszym niż w chwili przekazania.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 30.11.2018r. lub do
wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia.
§6
1. Maksymalne
wynagrodzenie
wynosi:
……………………..
zł
(słownie:
………………………. .) netto + należny podatek VAT wg obowiązującej stawki.
2. Strony wykluczają podwyższenie ceny jednostkowej w okresie trwania umowy.
3. Należność za każdorazową dostawę zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty
złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie
Zamawiającego, przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Dniem
zapłaty jest dzień, w którym zostanie obciążany rachunek bankowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia bez
podania przyczyny.
5. Zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia nie rodzi żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.
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§7
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w następujących przypadkach:
1.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości
zadania;
1.2 za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu każdorazowej dostawy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia należnego za daną dostawę za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych,
Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
§8
Zamawiającemu przez czas obowiązywania umowy przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy, gdy:
1.1 wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
1.2 w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub jego znacznej części,
2. wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać
uzasadnienie.
1.

§9
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Spory, które mogą zaistnieć przy realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygał sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają stosowne przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
4.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
4.2. Formularz ofertowy.
5. Upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym z ramienia Wykonawcy jest:
………………………………………….. nr tel. ………………………………………
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY:
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