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     ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Z DNIA 02.02.2023 

 

UMOWA Nr ……./2023 

 

 

zawarta w dniu ……………..2023r. pomiędzy: 

 

Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wilczyckiej 14, 55-093 

Kiełczów, REGON 931976499, NIP 896-11-98-303, kapitał zakładowy 30 916 985,00 

zarejestrowaną w IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  

nr KRS 0000098993 

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu – Roberta Lewandowskiego 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

 

a 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

zwanym dalej „Dostawcą”, 

 

zawarta na podstawie oferty z dnia ………………… złożonej w postępowaniu 

przetargowym. 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest dostawa do Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie ul. Bławatna 1a oraz 

Oczyszczalni Ścieków w Borowej ul. Cisowa dz. nr 319 wodnego roztworu chlorku poliglinu 

Al(OH)XCly+H2O o parametrach x+y = 3 gdzie 1,05<x<2 a zawartość glinu jest nie mniejsza 

niż 8,7 % wagowo i gęstości ς nie mniej niż 1,34 g/cm3 i nie więcej niż 1,40 g/cm3, w partiach 

po 6 m3 dla Oczyszczalni Ścieków w Mirkowie i po 2 m3 dla Oczyszczalni Ścieków w 

Borowej ,o nazwie handlowej: …………………….. 

 

§2 

1. Dostawca zobowiązuje się przedmiot umowy, określony w § 1 dostarczyć w okresie 

od 15.03.2023 do 31.12.2023r. w partiach, po 6 m3 dla Oczyszczalni Ścieków 

w Mirkowie i po 2 m3 dla Oczyszczalni Ścieków w Borowej koagulantu glinowego. 

2. Zamawiający będzie każdorazowo zgłaszać do Dostawcy zapotrzebowanie na partię 

środków opisanych w § 1 w formie pisemnej dla każdego jednostkowego zamówienia. 

3. Dostawca będzie realizował dostawy do Oczyszczalni ścieków w Mirkowie oraz 

Oczyszczalni Ścieków w Borowej własnym transportem i na własny koszt, w terminie 

do 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego, jednostkowego zamówieni 

od Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 

15:00. 

4. Dostawca pisemnie powiadomi Zamawiającego w terminie najpóźniej na 24 h o 

planowanej dostawie koagulantu. 

5. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje czynności przepompowania koagulantu 

do zbiorników magazynowych, znajdujących się na terenie oczyszczalni. 
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§ 3 

1. Strony ustalają cenę koagulantu glinowego o nazwie handlowej 

……………………………. w kwocie ………………….. zł (słownie: 

…………………………….) netto za …..…….. kg, w tym …………………. zł za 1 

kilogram plus obowiązujący podatek VAT. 

2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wytworzeniem, 

zakupieniem i dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca, określonego  

w §2 ust. 3 - 5. 

§ 4 

1. Zapłata za zrealizowaną partię dostawy nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek 

Dostawcy wskazany na fakturze. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

2. Faktury będą przesyłane na adres e-mail Zamawiającego: biuro@zuk-kielczow.pl. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze 

identyfikacyjnym: 8961198303. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

Ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w 

transakcjach handlowych. 

5. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: 

…………………………… oraz, że rachunek bankowy Wykonawcy, na który 

dokonywane będą płatności, prowadzony dla jego działalności gospodarczej jest 

zarejestrowany we właściwym Urzędzie Skarbowym. 

 

§ 5 

Dostawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniać wymagane 

parametry, będzie wolny od wad oraz  będzie opisany (oznakowany) w języku polskim. 

§6 

1. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy 

ze strony Zamawiającego jest główny specjalista ds. Oczyszczalni Ścieków Krzysztof 

Iskra, tel. 533 987 026,e-mail: k.iskra@zuk-kielczow.pl oraz Stanisław Żygadło tel. 

785 018 008 e-mail s.zygadlo@zuk-kielczow.pl. 

2. Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy 

ze strony dostawcy jest …………………………………... 

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na od 15.03.2023 do 31.12.2023r. 

2. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, 

w przypadku nieterminowej realizacji dwóch, jednostkowych dostaw 

oraz stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwych parametrów koagulantu 

lub innych wad przedmiotu dostawy. 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Dostawca  zapłaci Zamawiającemu  karę umowną: 
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    - za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w umówionym terminie 

w wysokości 0,5% wartości netto jednostkowego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 

   - z przyczyn, określonych w § 7 ust. 2 w wysokości 20 % wartości netto umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy zastrzeżone kary umowne. 

 

§ 9 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacja niniejszej umowy będą rozpoznawane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, każda na prawach 

oryginału, z których 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Dostawca. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        DOSTAWCA 


