Numer zamówienia: ES/252/7/2022
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
UMOWA NR …………./ES/2022
zawarta w dniu ………………………… r. w Kraśniku pomiędzy:

Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000206420, o kapitale zakładowym
20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, REGON 430073641 reprezentowaną przez:
Ireneusza Ofczarskiego – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a:
…………………………….
……………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Dostawcą,
zwanymi łącznie Stronami.
§1
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu
Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa flokulanta płynnego o nazwie handlowej
…………………………….………………………, nazwa producenta ………………………………………………….
do odwadniania osadu na prasie PETKUS DYPE-18-STN w szacunkowej ilości 8 400 kg za
cenę jednostkową netto ……………. zł/kg.
3. Określona w ust. 2 cena pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Strony ustalają, że określona w ust. 2 ilość flokulanta jest ilością orientacyjną. Rzeczywista
ilość dostarczonego flokulanta będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia większej lub mniejszej ilości flokulanta.
5. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy, w tym parametry
oraz inne właściwości flokulanta, a także cena jednostkowa znajdują się w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz w Ofercie Dostawcy z dnia ………….
(dalej: Oferta). SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Oferta stanowią integralną część
niniejszej umowy.
§2
1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
określonymi w SIWZ.
2. Dostawy flokulanta płynnego będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb
Zamawiającego.
3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do oczyszczalni ścieków
KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, partiami w bezzwrotnych
paletopojemnikach o pojemności 1m3 i ładowności około 1050 kg, po złożeniu przez
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Zamawiającego zamówienia, ze wskazaniem zamawianej ilości flokulanta, przesłanego
Dostawcy w sposób określony w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.
Dostawca dostarczy przedmiot umowy wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.
Dostawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób
określony w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
Dostawca zobowiązuje się do realizacji dostaw nie później niż w terminie 3 dni roboczych
od daty przesłania zamówienia.
Strony uzgadniają, że Zamawiający nie jest zobligowany do zakupu przedmiotu umowy
w ilościach określonych w SIWZ oraz formularzu ofertowym ani do wyczerpania kwoty
określonej w § 4 ust. 1 i z tego tytułu Dostawca nie będzie dochodził odszkodowania.
§3

Czas trwania umowy ustala się na 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia …………
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie złożonej oferty w wysokości
netto ………………… złotych (słownie: ………………………). Ogółem kwota brutto: ……………….
złotych (słownie: ………………………).
2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Dostawcy ma charakter szacunkowy, zapłacie podlegać
będzie wartość faktycznie zrealizowanych dostaw, uzależnionych od potrzeb
Zamawiającego. Wynagrodzenie należne Dostawcy będzie obliczane jako iloczyn ceny
jednostkowej określonej w § 1 ust. 2 oraz faktycznie dostarczanej ilości flokulanta.
3. W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów
i usług (VAT) wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część dostaw wykonaną po tym terminie
ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez
zmian.
4. Podstawą zapłaty za dostarczony towar jest prawidłowo wystawiona faktura.
5. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy rozliczeniowy znajdujący się w
elektronicznym wykazie przedsiębiorców prowadzonym przez Krajową Administrację
Skarbową Nr ……………………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Zmiana powyższego rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga
pisemnego poinformowania Zamawiającego.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Dostawcy.
9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP): 715-020-02-47.
10.
Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP): …………………………………………. .
§5
1. Dostawca zobowiązuje się każdą zamówioną część przedmiotu umowy dostarczyć do
oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik na
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własny koszt i ryzyko. Dostawa obejmuje również rozładunek we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu na terenie oczyszczalni ścieków.
2. Podczas dostawy każdej partii produktu, Dostawca zobowiązany jest przedstawić
świadectwo kontroli jakości produktu w zakresie zgodności z wymaganiem SIWZ.
Świadectwo kontroli jakości winno zawierać:
1) nazwę wystawiającego świadectwo,
2) nazwę towaru,
3) odbiorcę,
4) datę wysłania dostawy,
5) wielkość dostawy,
6) datę produkcji,
7) datę trwałości towaru,
8) oświadczenie, że produkt spełnia wymagania zawarte w specyfikacji.
3. Przy pierwszej dostawie oraz przy każdej zmianie w dokumentach należy dostarczyć
aktualną Kartę charakterystyki flokulanta płynnego.
4. Odbioru w dniu dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego w zakresie jej zgodności
z zamówieniem, umową i fakturą.
5. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia produktu w zakresie zgodności
z wymaganiami odpowiednich norm oraz specyfikacji technicznej produktu.
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt nie spełnia wymagań SIWZ, normy lub
specyfikacji technicznej produktu w zakresie właściwości fizycznych i chemicznych,
Dostawca odbierze go na własny koszt i dostarczy nowy spełniający wymagania normy
w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
7. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące braku ilościowego towaru, dostarczenia
towaru innego niż objęty zamówieniem lub niespełniającego wymagań technicznych
przewidzianych w SIWZ, a także towaru dostarczonego bez dokumentów, o których mowa
w ust. 2 i 3 – w terminie 7 dni od daty dostawy, a w przypadku wad ukrytych (w tym
jakościowych) – w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający sporządzi na piśmie zgłoszenie
reklamacyjne, w którym opisze okoliczności ujawnienia wad, a także ich zakres i prześle je
do Dostawcy pocztą elektroniczną na adres ………………….
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
wymiany towaru na wolny od wad i/lub dostarczenia brakującej ilości towarów.
10. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni
roboczych od daty jej zgłoszenia. W przypadku braku zajęcia stanowiska przez Dostawcę
w terminie 3 dni roboczych uznaje się, iż Dostawca uznał reklamację za zasadną.
11. Dostawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad w ciągu 3 dni
roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji lub w terminie 3 dni roboczych po
bezskutecznym upływie terminu na jej rozpatrzenie określonego w ust. 10.
12. Jeżeli Dostawca nie wymieni wadliwego towaru na wolny od wad w terminie określonym
w ust. 11 Zamawiający może od umowy odstąpić bez zapłaty odszkodowania w terminie
30 dni od dnia bezskutecznego upływu tego terminu.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy, w formie kar umownych w następujących wysokościach:
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1) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 1 % Wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji
dostaw;
2) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie wadliwego towaru;
3) Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Dostawca odstąpi od umowy
z przyczyn, za które odpowiada Dostawca.
Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie
naliczonej wysokości kary z kwoty należnej Dostawcy wynikającej z wystawionej przez
niego faktury na co Dostawca wyraża zgodę.
Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia
mu noty obciążeniowej.
Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania – na zasadach ogólnych
określonych w kodeksie cywilnym – przewyższającego wysokość kar umownych.
§7

Za nieterminową płatność faktur Dostawca może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia
23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić
od umowy, jeżeli:
1) Dostawca przerwał wykonywanie umowy - w terminie 30 dni od dnia przerwania
wykonywania umowy przez Dostawcę,
2) Dostawca nie rozpoczął realizacji dostaw lub opóźnia się w realizacji dostawy; w takim
przypadku Zamawiający wyznaczy Dostawcy dodatkowy termin na dostarczenie
przedmiotu umowy; w przypadku braku spełnienia świadczenia w tym terminie
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia,
w którym upłynął dodatkowy termin realizacji dostawy;
3) Dostawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia niezgodności realizacji
zamówienia zgodnie z umową lub stwierdzenia nienależytego wykonywania
zobowiązań przez Dostawcę;
4) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 12;
5) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 tych okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu, o którym mowa
w ust. 2 pkt 5 Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt
1, 2, 3 lub 4 Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie za szkody wynikłe
z opóźnienia Dostawcy.
5. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia.
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6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy, Strony dokonają
jej rozliczenia według stanu dostaw na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od
umowy jako termin odstąpienia od umowy.
7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, 2, 3 lub 4 umowa uważana jest za nie zawartą, lecz postanowienia dotyczące
kar umownych uważa się za obowiązujące.
§9
1. Osobami upoważnionymi z ramienia KPWiK Sp. z o.o. do każdorazowego zgłaszania
zamówień są:
1) …………………..;
2) …………………..;
3) ……………………
2. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia e-mailem na adres poczty elektronicznej
Dostawcy ……………...
3. Dostawca będzie potwierdzał zamówienie i informował o terminie dostawy e-mailem na
adres poczty elektronicznej Zamawiającego ……………………………….
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru oferty Dostawcy, chyba że zachodzi co najmniej
jedna z okoliczności wymienionych w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień
w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać
polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania – spór rozstrzygnie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:
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