
Projekt Umowy

 Umowa nr …..…/PWIK/TO/2017

Zawarta  w  dniu  ………………..…....  w  Piotrkowie  Trybunalskim  pomiędzy  Piotrkowskimi
Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków
Trybunalski, działającą na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343051,
kapitał zakładowy  10  800  000 PLN pokryty  w całości, posiadającą  NIP  771 28 25 611
oraz REGON  100 75 20 56,
reprezentowaną przez:

Pana Michała Rżanka  – Prezesa Zarządu,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą/spółką

…................................................................................................................................................
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ….....................  posiadającą
NIP …........................ oraz REGON …..........................,
reprezentowaną przez:

Pana/ią …………………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie rozdziału IV Regulaminu
udzielania  zamówień  publicznych  w  Piotrkowskich  Wodociągach  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.o.,
o następującej treści: 

§1
1.  Przedmiot  zamówienia  obejmuje  dostawę  wapna  palonego  mielonego
wysokoreaktywnego  o  oznaczeniu  EN-459-1  CL  90-Q  w  ilości  do  400  Mg  oraz  jego
rozładunek w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim przy   ul. Podole 7/9.
2.    Każda dostawa przedmiotu zamówienia musi  posiadać certyfikat  jakości,  świadectwo
ważenia oraz list przewozowy pozostawione w miejscu rozładunku dostawy.
3.  Wykonawcy  nie  przysługuje  wobec  Zamawiającego  roszczenie  odszkodowawcze
z  tytułu  sprzedaży  mniejszej  ilości  wapna  palonego  mielonego  wysokoreaktywnego,
określonego w ust. 1.
4.  Wykonawca  zapewni  dostawy  wapna  palonego  cysternami  samochodowymi
samowyładowczymi o pojemności 15 ton.
5.   Dostawę  należy  realizować  po  zgłoszeniu  faxem,  drogą  email,  lub  w  wyjątkowych
sytuacjach telefonicznie, przez uprawnionego pracownika ze strony Zamawiającego:

1) Imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego, nr  telefonu:
            a) Pan Zbigniew Sikora - tel./fax lub 695 023 496, email: z.sikora@pwik.piotrkow.pl
            b)  Pan  Mirosław  Depczyński  –  tel./fax  44  646  15  67  email:
                 m.depczynski@pwik.piotrkow.pl.
        2) Imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy, nr telefonu:

1/4



a) Pan .................................................................. - tel. ….......................; email ………….
6.   Termin każdorazowej dostawy nie może przekroczyć 72 godzin od momentu zgłoszenia.
7.   Wykonawca dostarczy wapno własnym transportem i na własny koszt  w odpowiednich
ilościach i w ustalonych terminach.
8.   Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
9.   Dostawa  i rozładunek przedmiotu zamówienia do silosu wapna należy do Wykonawcy
i musi odbywać się zgodnie z wymogami Zamawiającego.
10.  Cena  wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego o oznaczeniu EN-459-1 CL 90-Q
w  czasie  trwania  umowy  nie  ulegnie  zmianie  i  uwzględnia  transport  oraz  rozładunek
w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Podole 7/9.
11.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest poddać  kontroli  ilościowej
wielkość jednorazowej dostawy, w miejscu przeznaczonym na terenie miasta Zamawiającego.
12.  Zamawiający dokona odbioru ilościowego każdej dostawy wapna palonego mielonego
wysokoreaktywnego, co zostanie potwierdzone protokołem.
13.  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  wykonanej  dostawy,  jej
kompletność i zgodność z zamówieniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub
osoby  trzecie,  a  będące  następstwem  niedotrzymania  terminów  dostawy,  właściwości  i
jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.
14.  Wykonawca  gwarantuje  uzyskanie  właściwości  użytkowych  dostarczonego  produktu,
zgodnie  z  przeznaczeniem  oraz  gwarantuje,  że  spełnia  on  wymogi  techniczne
i  technologiczne  określone  w  dokumentacji,  które  umożliwiają  osiągnięcie  założonych
parametrów ilościowych i jakościowych.
15. Specyfikacja jakościowa produktu:

1) zawartość CaO - min. 92%,
2) zawartość MgO - max. 2%,
3) zawartość CO2 - max. 3%,
4) reaktywność T60- max.- 3 min.
5) zawartość NR + SiO2 - max. 2,5%
6) granulacja: pozostałość na sicie 0,09 mm - max. 15%.

16.  W  przypadku  gdy  wapno  palone  mielone  wysokoreaktywne  nie  spełni  wymagań
technicznych określonych w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany produktu na
swój koszt w czasie 36 godzin od jej zgłoszenia. Zgłoszenie może zostać przekazane faksem
lub drogą email.
17.  Rozstrzygnięcie ewentualnych reklamacji odbywać się będzie przez powołaną komisję,
w  skład,  której  wchodzić  będą  przedstawiciele  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Powołana
komisja ustali sposób załatwienia spornych reklamacji oraz sporządzi protokół.

§2
1. Strony ustalają, że cena netto dostawy 1 Mg wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego
wraz z rozładunkiem, o której mowa w §1 wynosi …................... zł netto + podatek VAT 8%
w  kwocie  ….........  zł,  co  stanowi  cenę  ….................  zł  brutto  (słownie:
….................................................... zł 00/100).
2. Wartość przedmiotu umowy wynosi  ….................................  zł  netto + podatek VAT 8%,
w  kwocie  …..........................  zł,  co  stanowi  kwotę  ….........................................  zł  brutto
(słownie: …...................................... zł 00/100), zgodnie z formularzem oferty.
3. Przez okres obowiązywania umowy cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie.
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4. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy będzie regulowana w oparciu o wystawione
faktury przez Wykonawcę za każdą zrealizowaną dostawę częściową, zgodną z postano-
wieniami niniejszej umowy.
5. Cena netto jest niezmienna przez cały okres trwania umowy, tj. do 31-12-2018 r. 
6. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury – przelewem – na konto Wykonawcy:

Bank: ……………………….
Nr rachunku: ………………………………………….

7. Faktura powinna być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od daty częściowej dostawy,  
     zgodnie z zamówieniem, dostarczona do siedziby Zamawiającego lub przesłana na konto
     e-mail Zamawiającego: faktura@pwik.piotrkow.pl.
8. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
     Zamawiającego poleceniem przelewu.
9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić  na  piśmie  Zamawiającego  o  każdej  zmianie
      rachunku, na który dokonywana jest wpłata wynagrodzenia, pod rygorem ponoszenia
      wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zaniechania zawiadomienia.  
      Zmiana w tym zakresie nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej umowy.
10.  Strony  ustalają,  że  wynagrodzenie  brutto  określone  w  ust.  1  może  ulec  zmianie
       w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. Zmiana wpisu w umowie wprowadzona
       zostanie aneksem do niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy.

§3
 Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 30 dni od daty dostawy
i  rozładunku  w  Zakładzie  Oczyszczalni  Ścieków  w  Piotrkowie  Trybunalskim
potwierdzonego protokołem odbioru.

§4
1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy  w  przypadku,  jeśli
Wykonawca  w  sposób  rażący  narusza  postanowienia  niniejszej  Umowy,  a  wcześniejsze
pisemne wezwanie do zaprzestania tych naruszeń okaże się bezskuteczne.
2. Przez rażące naruszenie postanowień niniejszej Umowy należy rozumieć w szczególności
niewykonywanie dostaw przedmiotu zamówienia.
3. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy
kosztami  lub  wydatkami  wynikającymi  z  konieczności  oraz  skutków  natychmiastowego
rozwiązania umowy.
4.  Odstąpienie  od  umowy  wymaga  formy  pisemnej.  Prawo  odstąpienia  od  umowy
przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni  od dnia powzięcia informacji  o przyczynie
stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy również, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia   należne-
go mu z tytułu wykonania części umowy.

§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 20% wartości umowy netto, określonej w §2 ust. 2,
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2) za opóźnienia w wykonaniu usługi w wysokości 1 % od wartości zamówienia netto
określonej w §2 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne za  odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego  –  w wysokości 20% wartości umowy netto, określonej
w §2 ust. 2.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu
cywilnego,  jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
5. Wykonawcy w przypadku opóźnień w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego
przysługują odsetki ustawowe.
6. Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na rachunek bankowy
wskazany  przez  Zamawiającego  przelewem,  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  dnia
doręczenia żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

§6
1.  Strony  deklarują,  że  będą  dążyły  do  polubownego  rozstrzygnięcia  wszelkich  sporów
wynikających z realizacji umowy.
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania sporów, o racji  jednej ze Stron
będzie decydował Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§8
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie
uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy.

§9
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej za zgodą obu
Stron.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
3.  Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla
każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA
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