UMOWA Nr ZP.26.TO.45.2019
zawarta w dniu ……...2019 roku w Żyrardowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., 96-300 Żyrardów,
ul. Czysta 5, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153850, Kapitał
Zakładowy 47 207 000,00 zł, NIP 838-000-72-01, REGON 750086653, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………
zwanym dalej "Zamawiającym",
a
……………………………………………………………………………
reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………
zwanym dalej "Wykonawcą".
Działając na podstawie art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), strony zawierają Umowę o następującej treści:
§1
1.

2.

3.
4.

Przedmiotem Umowy jest dostawa flokulantu PRAESTOL 650BC (zwanego dalej „Flokulant”), który
wykorzystywany jest w procesie odwadniania osadów ściekowych w procesach technologicznych
Oczyszczalni Ścieków w Żyrardowie w ilości ok. 8,0 ton o parametrach fizykochemicznych
określonych w Karcie Charakterystyki, która stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
Podaną ilość Flokulantu należy traktować jako orientacyjną. Zamawiający zastrzega możliwość
rezygnacji z części zamówienia. Rzeczywista ilość dostarczanego Flokulantu wynikać będzie
z bieżących potrzeb Zamawiającego, a jego wartość nie przekroczy wartości podanej w § 6 ust.1
Umowy.
Zamawiający nie dopuszcza dostarczania przez Wykonawcę zamienników Flokulantu podanego w
Załączniku nr 1 do Umowy bez zgody Zamawiającego zawartej w aneksie do Umowy.
Wykonawca może nie zrealizować dostaw objętych przedmiotem Umowy za wymienioną powyżej
łączną kwotę wynagrodzenia i nie będzie to rodziło po stronie Wykonawcy prawa do żadnych
roszczeń z tego tytułu.
§2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego, tj. na
ul. Czystą 5 w Żyrardowie, gdzie nastąpi rozładunek towaru.
§3
1.
2.

Strony zgodnie ustalają, że przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie w okresie
od 1.01.2020 do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem ust.2.
Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji Umowy określony w ust. 1 ulegnie skróceniu
w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust.1 Umowy.
§4

1.

Dostawa Flokulantu realizowana będzie sukcesywnie w ciągu roku, w partiach po ok. 1,2 tony,
uzgadnianych każdorazowo telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Termin dostawy zamówionego
Flokulantu do siedziby Zamawiającego do 7 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.
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2.
3.

4.

Dostawa powinna nastąpić do miejsca wskazanego w § 2 Umowy oraz w złożonym zamówieniu, w
dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1500. O dokładnym terminie
dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Do obowiązków Wykonawcy należy również rozładunek
Flokulantu w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku Flokulantu w miejscu wskazanym przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakościowej oraz ilościowej dostarczanego
Flokulantu. W przypadku niewłaściwej jakości danej partii Flokulantu Wykonawca zobowiązany
jest do odebrania go własnym transportem i na własny koszt w jak najkrótszym czasie.
Rzeczywista ilość dostarczonej partii Flokulantu zostanie ustalona na podstawie Listu
przewozowego danej partii niezawierającego uwag, podpisanego przez Strony. List przewozowy
danej partii powinno zawierać ilość określoną w tonach lub kilogramach a także pozostałe
informacje konieczne do ustalenia parametrów dostarczonego Flokulantu.
§5

Wykonawca oświadcza, że dostarczany towar posiada aktualne atesty dopuszczające Flokulant na
rynek polski oraz certyfikaty jakości. Wykonawca gwarantuje jakość Flokulantu zgodnie
z europejskimi certyfikatami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Flokulant posiada Kartę
Charakterystyki zawierającą informacje dotyczące jego składu chemicznego, identyfikacji zagrożeń,
pierwszej pomocy, postępowania w przypadku pożaru, magazynowania, zagrożenia toksykologicznego
oraz zobowiązuje się do dostarczenia aktualnej Karty Charakterystyki każdorazowo przy zmianie jej
treści.
§6
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie ceny
jednostkowej oraz rzeczywistej ilości Flokulantu dostarczanego w danej partii, potwierdzonej
przez Zamawiającego, przy czym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy
kwoty łącznie 120 000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), powiększona
o kwotę podatku od towarów i usług VAT, wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej na
dzień wystawienia faktury.
Cena jednostkowa dostarczonego Flokulantu wynosi ……………….. zł/kg netto (słownie:
…………………………) powiększona o należny podatek VAT wynikający ze stawki tego podatku
obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego
w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie – związane
z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszt transportu do Zamawiającego oraz
rozładunek .
Wszelkie prace lub czynności nieopisane w „Zapytaniu cenowym” oraz niniejszej Umowie, a
niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy traktowane są jako
oczywiste i zostały uwzględnione w cenie jednostkowej.
Strony uzgadniają, że zapłata wynagrodzenia ustalonego na podstawie ceny jednostkowej oraz
rzeczywistej ilości dostarczonego Flokulantu w danej partii następować będzie na podstawie
faktury Wykonawcy.
Podstawą wystawienia faktury za dostarczenie danej partii Flokulantu jest podpisany przez Strony
List przewozowy danej partii Flokulantu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć fakturę do Zamawiającego nie później niż
siódmego dnia od wydania danej partii Flokulantu. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać
faktury zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podawać na nich numer niniejszej Umowy i numer
indeksu Flokulantu. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na fakturze towarów dostarczonych
na podstawie innych umów i zamówień.
Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę po wykonaniu prac objętych przedmiotem Umowy, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
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9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
§7
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Flokulant na okres 12 miesięcy.
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Strony Listu przewozowego danej partii
Flokulantu nie zawierającego uwag, o którym mowa w § 4 ust. 4
Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
wynikających z rękojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
Umowy powstałe w okresie rękojmi. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesięcy.
Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego flokulantu, dostarczenia towaru
innego niż objęty zamówieniem, a także bez dokumentów, o których mowa w § 5 w terminie 14
dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym jakościowych) – w terminie 14 dni od
daty ich ujawnienia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie
reklamacyjne, w którym opisze okoliczności ujawnienia wad, ich zakres oraz poda numer
serii/partii Flokulantu i prześle je faksem lub pocztą elektroniczną do Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany
Flokulantu na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości Flokulantu.
Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od
daty jej zgłoszenia.
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast
Flokulantu wadliwego taki sam Flokulant wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili jego dostarczenia. Wymiany Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby
w międzyczasie ceny na takie towary uległy zmianie.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 7 Zamawiającemu przysługuje
prawo zamówienia Flokulantu u innego wykonawcy lub odstąpienia od Umowy, które może być
realizowane przez cały okres trwania Umowy.
W przypadku zamówienia Flokulantu u innego wykonawcy, Wykonawca zapłaci za ten Flokulant
na podstawie faktury VAT Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w faktury
z wynagrodzenia Wykonawcy.
W przypadku zamiaru skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy dodatkowy termin do załatwienia reklamacji, z zagrożeniem iż w razie
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy
w zakresie, w którym nie została ona zrealizowana.
§8

1.

2.

3.

W razie opóźnienia w dostawie danej partii Flokulantu z wyłącznych przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1,0% wartości
danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.
W razie opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych, opóźnienia w dostawie Flokulantu
wolnego od wad w miejsce wadliwego Zamawiający zawiadamia o tym niezwłocznie
telefonicznie lub faksem Wykonawcę. Jeżeli dostawa brakujących ilości Flokulantu lub
dostawa Flokulantu wolnego od wad w miejsce wadliwego nie zostanie zrealizowana
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości
1,0% wartości danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.
W razie opóźnienia Zamawiającego w odbiorze danej partii Flokulantu z wyłącznych przyczyn
leżących po jego stronie, Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych
w wysokości 1,0% wartości danej dostawy za każdy dzień opóźnienia.
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4.

Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części Umowy.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto
określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
§9
1.

2.

Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych
osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację
poszczególnych zadań wynikających z Umowy.
Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny,
wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je
o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie.
§ 10

1.

2.
3.
4.

Z ramienia Wykonawcy realizację zamówienia nadzorować będzie:
…………………………………………..
Do zamawiania oraz odbioru towaru Zamawiający upoważnia:
…………………………………………..
Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, za zgodą obu Stron.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, po wyczerpaniu drogi polubownej
rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
§ 12
Integralną część Umowy stanowią:
1) Karta charakterystyki
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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