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Znak sprawy: DO.3201-1/2019 

                                                                                                                                 Projekt umowy 
 

     

UMOWA Nr………/PWiK/TO/2019 

 
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 
………………………..………………………………………............................................................................................... 
działającą  na  podstawie  wpisu  do  ewidencji  działalności  gospodarczej/zarejestrowaną                             
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………………........................................  posiadającą  
NIP ………………… oraz REGON ……………………….. 
 
reprezentowaną przez: 
 
Pana/ią ………………………………………………………………………………………….. 
zwanym/ą dalej WYKONAWCĄ, 
 
zawarto  umowę  na  podstawie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem  udzielania 
zamówień publicznych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., o następującej treści: 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa flokulantów: 

1) flokulant  kationowy w formie płynnej emulsji.  
2) flokulant  kationowy w formie granulatu. 

2. Przedmiotowe flokulanty wspomagają proces zagęszczaniu osadu na zagęszczaczu mechanicznym 
oraz odwadniania osadów na prasie taśmowej w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków. 
3. Przewidywana wielkość zamówienia w okresie trwania umowy:  flokulant  kationowy w formie 
płynnej emulsji do 20 000 kg,  
4. Flokulanty spełniają następujące wymagania: 

1) Zagęszczarka 
a) Dawka flokulanta (g/kgs.m.) – ……………………… 
b) Uśredniona sucha masa osadu zagęszczonego (%) – ………………………. 
c) Uśredniona sucha masa nadawy (%) –………………………………… 

 
5. Podane zapotrzebowanie na flokulanty jest wartością orientacyjną. Zamawiający zastrzega sobie 
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możliwość kupna mniejszej ilości flokulantów po cenie jednostkowej określonej w §4 ust. 2 niniejszej 
umowy. 
6. Zamawiający zastrzega, że zakup mniejszej ilości  flokulantu niż stanowi umowa, nie  może być 
powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w wysokości                  
do 20% wartości zamówienia podstawowego. 
8. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest przetestowany i przystosowany do właściwości 
osadu, urządzeń oraz rozwiązań technologicznych w Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim.   

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. Strony ustalają, że podstawą do uruchomienia dostawy będzie zamówienie złożone  
przez Zamawiającego telefonicznie na numer telefonu ……………………… Wykonawcy lub wysłane 
faxem na  nr ………………………… . 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 
      1)  Pan  ………………….,  tel. ……………………………., 
      2)  Pan …………………………………….,  tel. …………………….., 
3. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 
      1)  ………………………………………………..……………….. 

4. Dostawa  flokulanta kationowego ………..…………… w formie płynnej emulsji  odbywać się będzie 

okresowo - cyklicznie, w  opakowaniach  jednostkowych  -  beczkach  zawierających  po ok.  120  kg 

lub 1000 kg  po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
5. Każdorazowa partia dostarczanego produktu winna być zgodna z próbką zastosowaną do prób 
technicznych w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. 
6. Wykonawca gwarantuje jakość towaru, zgodnie z europejskim certyfikatem jakości. 
7. W przypadku, utrzymującego się w warunkach eksploatacyjnych przez okres 1 m-ca spadku 
efektywności zagęszczania o 1,5 % s.m. osadu poniżej warunków granicznych określonych w §1 pkt  4, 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikację dobranego 
flokulantu. wykonawca zaproponuje i dostarczy inny środek zapewniający osiągnięcie wymaganego 
efektu granicznego w ramach Wynagrodzenia,  w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia.  
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wzrostu dawki flokulantu o ≥10% (utrzymującego 
się przez okres 1 m-ca) w stosunku do maksymalnej dawki (zużycia) określonej przez Zamawiającego 
dla osiągnięcia wymaganej suchej masy osadu określonych w §1 pkt 4,  Wykonawca zobowiązany jest 
na żądanie Zamawiającego przeprowadzić weryfikację dobranego flokulantu. Wykonawca 
zaproponuje  dostarczy inny środek zapewniający osiągnięcie wymaganego efektu granicznego                     
w ramach wynagrodzenia, w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. 
9. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z transportem przedmiotu zamówienia do 
wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy. 
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wymagania jakościowe zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami prawnymi oraz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie objętym umową.     

 
§3 

 Umowa obowiązuje od dnia  01.03.2019 r. do dnia 28.02.2021 r. 
 

§4 
1. Ogólna wartość zamówienia, o której mowa w §1 nie przekroczy kwoty: 

………………………….…………. zł netto  (słownie: ……………………………….) plus obowiązujący 
podatek VAT  23 % w kwocie ………………….………….zł, co stanowi kwotę brutto 
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……………………………………. zł (słownie:  ……………………………………………………….)  
2. Wykonawcy przysługuje za przedmiot zamówienia wynagrodzenie według cen  jednostkowych 
ustalonych w formularzu oferty po negocjacjach:  

 Cena jednostkowa netto ……………..wynosi: …………..zł/kg 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę       
w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt transportu oraz opłaty celne.  
4. Wynagrodzenie wyliczone  będzie jako iloczyn  wskazanej ceny jednostkowej za 1 kg  flokulantu 

oraz rzeczywistej ilości dostarczonego flokulantu. 
5. Wykonawca zobowiązuje się przez okres obowiązywania umowy do utrzymania stałej wartości 

cen jednostkowych  netto, zgodnie z formularzem oferty.  
6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania faktury VAT. 
7. Faktura powinna być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od daty dostawy flokulantów, 

dostarczona do siedziby Zamawiającego lub przesłana na konto e-mail Zamawiającego: 
faktura@pwik.piotrkow.pl. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.   
9. Zamawiający reguluje należność na rzecz Wykonawcy w formie przelewu na konto 

Wykonawcy. 
 

Bank: …………………………………………………….……… 
Nr konta: …………………………………………….………… 
 

10. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie rachunku,   
o którym mowa w ust. 9 pod rygorem ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za szkody będące 
następstwem zaniechania zawiadomienia, zmiana w tym zakresie nie będzie stanowiła zmiany 
niniejszej umowy. 

11. Strony ustalają, że wynagrodzenie określone §4 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej 
zmiany stawki VAT. Zmiana wpisu w umowie wprowadzona zostanie aneksem do niniejszej 
umowy na wniosek Wykonawcy. 

 
§5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne,  które będą  
naliczane w następujących wysokościach: 
 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy karę  umowną w wysokości 0,5% wartości 
zamówionego towaru za każdy dzień opóźnienia, po przekroczeniu terminu dostawy                          
wg §2 ust. 1 niniejszej umowy. 
b) w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,                         
z przyczyn leżących po   jego stronie.  

2. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§6 

1.   Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie za porozumieniem Stron. 
2. Umowa może ulec natychmiastowemu rozwiązaniu w drodze jednostronnego oświadczenia,                    
w przypadku niedotrzymania przez jedną ze stron warunków umowy.  

 
§7 

1. W przypadku wystąpienia reklamacji jakości dostarczanego flokulanta, Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o powyższym. 
2. Wykonawca w ciągu 7 dni zapewni wymianę wadliwego towaru na właściwy. 

mailto:faktura@pwik.piotrkow.pl
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§8 
1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za  
wykonanie przedmiotu umowy. 
2.  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.   

 
§9 

Integralną część umowy stanowi  kserokopia formularza oferty, stanowiąca załącznik nr 1. 
 

§10 
1. Rozwiązywanie sporów wynikłych ze stosowania umowy: 

1) wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą po 
wyczerpaniu  drogi postępowania reklamacyjnego, 
2) postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 1, polega na tym, że w razie powstania 
sporu związanego z wykonywaniem niniejszej umowy Zamawiający zwróci się do 
Wykonawcy, przedstawiając mu na piśmie swoje żądanie, 
3) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń 
Zamawiającego  w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia. 
4) Drogę postępowania reklamacyjnego uznaje się za wyczerpaną, jeżeli strony nie uzgodnią 
stanowiska i nie rozstrzygną sporu w terminie 30 dni od otrzymania pisma, o którym mowa      
w §10 ust. 1 pkt 2.  

 
§12 

1. W oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający.  
2) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w związku z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy. 
3) Dane osobowe Wykonawcy mogą być udostępniane innym podmiotom,                                 

tj.  uprawnionym na  podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku                   
z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, 
ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi techniczne i informatyczne).  

4) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a  także po 
jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z  obowiązującymi 
przepisami. 

5) Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych,                               
ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do  organu 
nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. 

6) Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

7) Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji 
niniejszej umowy – niezbędne. 

 
 
 
 
 



 5 

§13 
Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy najpóźniej w terminie                   
30 dni przed odbiorem kolejnej dostawy. 

 
§14 

W sprawach nieobjętych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§15 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo                         
i miejscowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.  

 
§16 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,                 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 
      
   ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


