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WZÓR UMOWY nr 22/D/2017 
 

Zawarta w dniu ………………….  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. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać zestawy odczynników do spektrofotometru 

Lovibond PCspectro: 

1.1. ChZT 0- 1500mg/l przewidywana ilość- 12 opakowań 

1.2. ChZT 0- 15 000mg/l   przewidywana ilość- 12 opakowań 

1.3. Azot azotynowy  przewidywana ilość- 8 opakowań 

1.4. Azot azotanowy   przewidywana ilość- 15 opakowań 

1.5. Azot amonowy 0- 50mg/l   przewidywana ilość- 15 opakowań 

1.6. Azot amonowy 0- 2,5 mg/l   przewidywana ilość- 8 opakowań 

1.7. Azot ogólny   przewidywana ilość- 15 opakowań 

1.8. Fosfor ogólny przewidywana ilość- 5 opakowań 

do oczyszczalni ścieków „Centrum” przy ul. Dzieńdziela zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 

1 do niniejszej Umowy), uznanej za najkorzystniejszą w oparciu o przeprowadzone  postępowanie 

w trybie przetargu nieograniczonego.  

2. Dostawa odczynników, o której mowa powyżej, obejmuje koszty zakupu wraz z transportem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostarczanych w okresie trwania umowy 

odczynników w stosunku do szacunkowej ilości, o której mowa w ust. 1, bez możliwości 

dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania, ani wynagrodzenia uzupełniającego.  

4. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. 

 

 § 2  

Dostawy odbywać się będą w terminach i ilości wskazanej każdorazowo przez Zamawiającego w 

zamówieniu. Termin realizacji dostawy nie może przekroczyć 7 dni od dnia wysłania zamówienia, 

przesłanego drogą elektroniczną lub faksem. Fakt przyjęcia zgłoszenia winien być potwierdzony 

przez Wykonawcę. W przypadku, gdy zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi w dzień ustawowo 

wolny od pracy lub w sobotę, będzie ono traktowane jako złożone pierwszego, następnego dnia 

roboczego. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń ilościowych i 

wad przedmiotu umowy w terminie późniejszym  po dostawie. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia miejsca realizacji dostawy, 

b) terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za dostawy zrealizowane prawidłowo przez 

Wykonawcę. 

2.   Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

konieczności kierowania do Wykonawcy odrębnych wezwań, w następujących przypadkach: 

 a) powtarzających się opóźnień (bez względu na czas ich trwania) w dostawach odczynników (co 

najmniej dwukrotnie w okresie miesiąca); 

 b) powtarzającego się, dostarczania odczynników w ilościach mniejszych od zamówionych (co 

najmniej dwukrotnie w okresie trwania umowy). 

 

§ 4 

1. Maksymalna, nominalna wysokość zobowiązania zostaje ustalona na ……………. zł brutto. 
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2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za dostawę określoną w § 1 jest 

wynagrodzenie ustalone na podstawie faktycznej ilości dostarczonych odczynników i cen 

jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej integralną część umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wartość odczynników, wraz z wszelkimi 

kosztami realizacji dostawy przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

1. Zapłata  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w § 4 niniejszej Umowy, będzie regulowana w oparciu o 

protokoły odbioru oraz o faktury VAT wystawione przez Wykonawcę oddzielnie za każdą dostawę.  

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

3. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego.  

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

Wykonawcy  wskazane w fakturze. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) w przypadku nieterminowej dostawy, w wysokości 1% wartości brutto dostawy zamówionej w 

trybie określonym w § 2, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w § 

2, 

b) z tytułu odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1. 

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

nie pokrywają poniesionej szkody. 

3. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający w pierwszej kolejności będzie potrącał z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8 

Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

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

rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ……………. , wraz z załącznikami. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                      WYKONAWCA: 


