Załącznik Nr 3 – wzór umowy

UMOWA Nr PWKC/ ……………/ 2020
zawarta w dniu …………. 2020 roku, w Pionkach, pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym w Pionkach Spółka z o.o.,
ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000390109, NIP
796-294-31-74, REGON 142896450, Nr rejestrowy 000106775, o kapitale zakładowym w wysokości
47.995.000,00 złotych, reprezentowaną przez:
- Roberta Pyryta – Prezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
............................................................................................................................................................
z siedzibą .......................................................................................................................,
reprezentowaną przez:
1 ..................................................,
2 ..................................................,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, bądź każda z osobna „Stroną”,
Na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego u Zamawiającego, z pominięciem przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony postanawiają, co następuje:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa wapna palonego mielonego
wysokoreaktywnego o symbolu CL 90 spełniające warunki normy PN-EN 459-1: 2012 w ilości
do 180 Mg wraz z kosztami transportu i rozładunku w okresie 12 miesięcy z rozładunkiem
pneumatycznym do zbiornika magazynowego.
2. Miejsce dostawy: Centralna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Garszwo 99 w Pionkach.
3. Każda dostawa przedmiotu umowy ma być jednorodna pod względem reaktywności. Nie
dopuszcza się mieszania wapna o różnej reaktywności celem uzyskania odpowiednich
parametrów.
§2
1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego:
Pan Ryszard Szwabowicz - Kierownik Centralnej Oczyszczalni
Ścieków telefon 603 933 304, email: r.szwabowicz@pionki.pl
2. Bezpośredni nadzór
nad
przebiegiem
i
jakością
wykonanych
usług,
z potwierdzeniem ich wykonania, pełnić będzie ze strony Wykonawcy:
Pan/i ………………………………. stanowisko ……………………………………….
Telefon …………………………………………. Email: ………………………………..

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy Strony określają sukcesywnie na czas od dnia podpisania
umowy do …………………………………….
§4
1. Dostawy będą odbywać się sukcesywne w ramach potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego co
około 4 tygodnie na podstawie zamówienia.
2. Szacowana jednorazowa dostawa wapna palonego ustala się ok. 17 Mg, zwana dalej „partią
dostawy”. Ilość wapna wskazana w par.1 ust. 1 jest wartością szacunkową. Rzeczywista ilość
będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia
w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości wapna wskazanej w par. 1 ust. 1. Jednocześnie
w okresie wykonywania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostaw wapna do
Zamawiającego w ilości większej lub mniejszej niż wielkość wskazana w par. 1 ust. 1, na
tożsamych warunkach (w szczególności w zakresie ceny).
3. Określenie masy „partii dostawy” wapna będzie oparte o wyniki ważenia na terenie PWKC w
Pionkach, ul. Zakładowa 7 (przy ciepłowni). W przypadku awarii wagi lub innych przyczyn
technicznych, ważenie „partii dostawy” odbędzie się w innym miejscu w odległości do 10 km od
oczyszczalni ścieków. Koszt dojazdu z oczyszczalni ścieków do wagi należy do Wykonawcy;
4. Realizacja poszczególnych „partii dostaw” odbywać się będzie za pomocą przystosowanych do tego
celu samochodów ciężarowych obsługiwanych przez uprawnionych w tym zakresie
kierowców. Realizacja zamówienia winna odbywać się sukcesywnie w dniach: od poniedziałku do
piątku w godzinach: od 7:00 do 14:00.
5. Przeładunek wapna z samochodów do zbiornika Zamawiającego odbywać się będzie
pneumatycznie (sprężarką z własnym źródłem zasilania lub zasilaną z silnika samochodu) za
pośrednictwem szybkozłącza DN75.
6. Dostawa i rozładunek zapotrzebowanej partii wapna każdorazowo następować będzie w obecności
uprawnionego pracownika.
7. Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do realizacji dostaw oraz wysoką jakość
dostarczonego wapna zgodnie ze specyfikacją jakościową, składających się na przedmiot
zamówienia, dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego tzn. zobowiązuje się do
każdorazowego zrealizowania dostawy danej partii wapna w ustalonym z Zamawiającym
terminie, a Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego zgłaszania (telefon, e -mail)
zapotrzebowania na dostawę danej partii wapna nie później niż na 3 dni przed planowanym
terminem jej realizacji.
8. Wykonawca dostarczy w dniu dostawy świadectwa jakości i karty charakterystyki dla danej partii
dostarczonego wapna oraz dyspozycję wydania wapna z wagi Wykonawcy bądź producenta.
9. W przypadku nie dołączenia do dostawy dyspozycji wydania z wagi oraz świadectwa jakości i
karty charakterystyki o których mowa ust. 7 lub dołączenia świadectw jakości nie
potwierdzających zachowania żądanych w § 1 ust. 1 parametrów zastrzega sobie prawo odmowy
przyjęcia danej dostawy, a dostawę taką uważać będzie jako niezrealizowaną.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko własne.
11. Koszty dostawy, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu
ponosi Wykonawca.
§5

1. Strony ustaliły wysokość wynagrodzenia następująco:
Cena netto za dostawę 1 Mg wapna palonego: ……………….. zł
(słownie:…………………………… ………………………………………..…….. złotych)
Cena brutto za dostawę 1 Mg wapna: ………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych)
Podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki) ……………..% tj. ………………… zł.
(słownie: ……………………………………………………………………………..złotych)
2. Strony oświadczają, że cena jednostkowa, na podstawie której ustalono wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu umowy pozostanie niezmienne przez cały okres obowiązywania
umowy. Cena obejmuje wszystkie nakłady i prace, które są niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów.
3. Płatność za wykonanie usługi będzie realizowana na podstawie faktur VAT wystawianych
po każdej dostawie partii wapna.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto:
………………….……………………………………………………………………………
5. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony na dokumencie
WZ lub potwierdzeniu odbioru lub protokole odbioru, bez stwierdzonych wad, przez kierownika
lub zastępcę Oczyszczalni Ścieków w Pionkach. Warunkiem wystawienia faktury jest
dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów dotyczących dostarczanej partii towaru,
tj. świadectwa jakości danej partii dostarczonego wapna i karty charakterystyki oraz dyspozycję
wydania wapna z wagi Dostawcy bądź producenta.
6. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie etapowo za daną „partię
dostaw” w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Zamawiającego, przy czym terminem zapłaty jest dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji
obciążenia rachunku Zamawiającego.
§6
1. Strony ustalają, iż w wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy
będą naliczane kary w sposób następujący:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto całego
przedmiotu zamówienia ( tj. 180 Mg);
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto całego przedmiotu
zamówienia ( tj. 180 Mg);
3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w realizacji dostawy z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 6 % wartości opóźnionej dostawy
brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na dostawę do dnia
faktycznego wykonania.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust.1 z faktur Wykonawcy
wystawionych za wykonanie usługi realizowanej na podstawie niniejszej umowy.
3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie szkoda,
Wykonawca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w przypadku
wystąpienia następujących okoliczności:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
b) Wykonawca nie rozpocznie usługi w terminie wskazanym w § 3 umowy bez
podania na piśmie uzasadnionych przyczyn;
c) Wykonawca przerwie realizację usługi, a przerwa będzie trwała dłużej niż 7 dni;
d) przedmiot umowy wykonywany będzie niezgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami, a także zamówieniem.
2. Odstąpienie jest skuteczne z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia Zamawiającego o
odstąpieniu na adres Wykonawcy.
3. W razie nie wywiązywania się Wykonawcy z umowy i konieczności zakupu wapna palonego
w inny sposób, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami wynikającymi z tej
sytuacji.
4. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. b do d, nastąpi w terminie 15 dni
od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający powyższe okoliczności ustali
protokołem lub notatką służbową.
5. Ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy będą usuwane na jego koszt.
§8
Integralną cześć umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz
z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie unormowania Kodeksu

Cywilnego oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony
środowiska.
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich kwestii spornych wynikłych w
trakcie realizacji umowy.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień urnowy Strony rozstrzygać

będą w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego
właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

………………………………….
Zamawiający

………………………………
Wykonawca

