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UMOWA nr 18/D/2017- wzór 
 
Zawarta w dniu ……………………….r. w Mikołowie,  pomiędzy: 
 
Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000149836; kapitał zakładowy: 87.277.000,00 zł, NIP: 635-10-06-267, REGON: 272754320, 

reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu- Justynę Hildebrandt 

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy są dostawy w okresie trwania umowy, wskazanym w ust. 4, transportem Wykonawcy, 

proszkowanego polielektrolitu, na teren Oczyszczalni Centrum  przy ul. Dzieńdziela 50 w Mikołowie. 

2. Nazwa handlowa proszkowanego polielektrolitu …………………………….. 

3. Dopuszcza się zmianę polielektrolitu opisanego w ust. 2 jedynie w przypadku, gdy wyniki przeprowadzonej próby 

technologicznej opisanej w załączniku do ogłoszenia o przetargu, nie będą gorsze niż uzyskane dla oferowanego 

produktu opisanego w ust. 2. 

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wielkość dostawy: ok. 6000 kg/rok, ok. 500 

kg/miesiąc, jednorazowa partia dostawy do 500 kg. Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę, nie później 

niż w ciągu 2 dni, licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub faksu. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy z wysoką 

starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Transport polielektrolitu na obiekt Oczyszczalni ścieków CENTRUM odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji dotyczącej uzyskiwania efektów odwadniania osadów nie      

gorszych, niż wykazane w przeprowadzonej próbie technologicznej opisanej w załączniku do ogłoszenia o 

przetargu, przy zużyciu polielektrolitu stwierdzonego w trakcie próby technologicznej. 

Z czynności odbioru dostarczonego polielektrolitu zostanie każdorazowo sporządzony protokół, potwierdzający 

ilość i rodzaj dostarczonego polielektrolitu, datę dostawy, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.  

3. W przypadku ujawnienia się wad w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie dostarczyć nowy, niewadliwy polielektrolit, w ilości odpowiadającej zakwestionowanej dostawie. 

4. W przypadku braku zrealizowania w terminie dostawy, w sytuacji o której mowa w § 1 ust; 4 zd. 2, Zamawiający 

bez potrzeby kierowania dodatkowych wezwań będzie uprawniony do zamówienia polielektrolitu u innego 

dostawcy na koszt Wykonawcy. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za zrealizowanie przedmiotu     

umowy przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówionego na podstawie umowy polielektrolitu, 

stosownie do ilości wskazanej w § 1 ust. 4, bez możliwości dochodzenia z tego tytułu przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń, w szczególności roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń o zapłatę wynagrodzenia 

uzupełniającego. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie za zrealizowaną w sposób należyty dostawę 

polielektrolitu, wynoszące ………. zł brutto za 1 kg polielektrolitu (słownie: …………. złotych), w tym VAT …… zł.  

Każdorazowo Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę VAT, w której wartość dostawy wyliczy 

mnożąc cenę jednostkowa określoną w ust. 1 przez masę dostarczonego w ramach dostawy polielektrolitu. Fakt 

zrealizowania dostawy Zamawiający każdorazowo potwierdzi pisemnie bezpośrednio po dostarczeniu 

proszkowanego polielektrolitu na teren Oczyszczalni. 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie niezmienne do końca trwania umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

2. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury VAT z uwzględnieniem 

zapisów § 4ust.1. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  

wskazane w fakturze. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1.1. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, w stosunku do terminu, o którym 

mowa w § 1 ust. 4 zd. 2, w wysokości 500 zł kwoty za każdy dzień opóźnienia,  

1.2. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20 000,00zł  

1.4. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 20 000,00zł. 

2. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokrywają 

poniesionej szkody. 

3. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający będzie uprawniony potrącić z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

 

§ 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w 

Katowicach. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający, a jeden 

Wykonawca. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 

                                            WYKONAWCA: 

  
 


