
Załącznik nr 3 
Nr sprawy FZ 261/20/2018 

 

  Projekt umowy nr FZ-261/20/2018 

zawarta w dniu ………….. r. w Głogowie 

 

pomiędzy : 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą 67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52, zarejestrowanym przez Sąd 

Rejonowy dla miasta Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego NS-KRS: 0000035284, wysokość kapitału zakładowego: 92 057 900,00zł, 

NIP:693-00-09-317 reprezentowanym przez : 

 

1.  Małgorzatę Hawro                    -  Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych                          

      2 . Wojciecha Stanickiego             -  Członka Zarządu Dyrektora ds. Technicznych                         

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a                                 

 

Zwanymi  dalej „Dostawcą” ,  

następującej treści: 

 

§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu  koagulant PIX-113 wraz  z  

    transportem oraz rozładunkiem  dla Oczyszczalni  Ścieków  w Głogowie  przy  

    ul. Krochmalnej 3  w ilości – 130 t  . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania w całości lub w części przedmiotu  

    zamówienia bądź zwiększenie ilości w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby  

    rzeczywiste ulegną zmianie, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań  

    na rzecz Dostawcy. 

 

§ 2 

Zamawiający zapłaci za dostawę zamawianego towaru ……… zł/tonę netto + obowiązujący 

VAT , cena ofertowa …………. zł/tonę brutto. 

 

§ 3 

Powyższe ceny w trakcie obowiązywania umowy są niezmienne. 

 

§ 4 

Zamówienie będzie realizowane w częściach i nie musi zostać zrealizowane w całości. 
 

§ 5 

Warunki handlowe : 

1. Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy 

2. Płatność przelewem w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury przez Zamawiającego, za  realizację każdej części zamówienia. 

3. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy.  



4. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawienia faktur VAT bez jego 

podpisu. 

5. Dostawca dostarcza preparat transportem własnym do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od zgłoszenia fax / e-

mail/telefonicznie. 

6. Każda dostawa realizowana będzie na podstawie zamówienia złożonego pod 

rygorem nieważności e-mailem ……..telefonicznie:….,   przez Zamawiającego.  

7. W zamówieniu Zamawiający wskaże rodzaj i ilość zamawianego towaru oraz 

miejsce  dostawy. 

8. Do każdej dostawy Dostawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo kontroli  

jakości. 

9. Dostawca gwarantuje jakość towaru zgodnie z normą jakości producenta do 

każdej  dostawy częściowej. 

10. W przypadku reklamacji co do jakości i ilości dostarczonego preparatu 

Zamawiający poinformuje pisemnie pod rygorem nieważności o powyższym 

Dostawcę w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy podając nr serii partii 

towaru. Po upływie wskazanego czasu reklamacje nie będą rozpatrywane. 

11. Dostawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania od 

Zamawiającego reklamacji, rozpatrzyć ją i udzielić Zamawiającemu pisemnej 

odpowiedzi na reklamację oraz podać sposób jej załatwienia.     

.    

§ 6 

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1.Dostawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminową dostawę będącą przedmiotem częściowego zamówienia  

w wysokości  1,5 %  całkowitej wartości brutto faktury za każdy dzień zwłoki. 

b) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z winy Dostawcy w wysokości 15 % 

pozostałej do realizacji  wartości przedmiotu umowy w podstawowym zakresie 

zamówienia (tj. 130 t )  liczonej na podstawie ustalonych cen w  umowie. 

2. Zamawiający  zapłaci  Dostawcy kary umowne: 

a) za nieterminowy odbiór będący przedmiotem częściowego zamówienia  

w wysokości  1,5%   całkowitej wartości brutto faktury za każdy dzień zwłoki. 

b) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy z winy Zamawiającego w wysokości 

15% pozostałej do realizacji wartości przedmiotu umowy w podstawowym 

zakresie zamówienia (tj. 130 t) liczonej na podstawie ustalonych cen w  umowie. 

3. Strony ustalają, iż na podstawie  § 6  pkt. 1a i 2a  z  tytułu powyższego mają prawo  

do kompensaty finansowej  z  Ich  bieżących płatności faktur. 

 

§  7 

  

1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli tego przyczyną jest siła wyższa. 

2. Strona powołująca się na czynnik siły wyższej winna niezwłocznie, kiedy tylko to będzie 

możliwe o takim zdarzeniu poinformować drugą Stronę. 

3. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od stron 

umowy zdarzenia powstałe po jej podpisaniu, w szczególności takie jak: rozruchy, 

wojny, stajki, blokady, embarga, katastrofy, klęski naturalne, powodzie. 

4. Czas realizacji zamówienia będzie automatycznie przedłużony o czas trwania danego 

zdarzenia spowodowanego siłą wyższą.   

                                                                            



                                                                      §  8 

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Dostawcy złożona w dniu ………………. 

 

§ 9 

Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem  

2 - miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej, liczonego od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wpływu wypowiedzenia. 

 

§ 10 

Wierzytelności pieniężne dostawcy wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem obrotu  

( przelew , cesja , itp.) bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz wypowiedzenie, rozwiązanie i odstąpienie od niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 14 

Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z umową przetwarzały będą 

wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chroniły je będą przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - z 

dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                       DOSTAWCA : 

 

 

           


