Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
WZÓR UMOWY
UMOWA NR GPWiK/DTO/D/……/2022
zawarta w dniu …… …… ……… r. w Truskawiu pomiędzy:
Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.,
z siedzibą w Truskawiu (05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008468,
NIP: 1181592156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy: 30 133 117,00 zł, reprezentowaną przez:
…………… ………………………… – …………… ……………
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………… z siedzibą w ………………………… (00-000 ……………………),
dane rejestrowe przedsiębiorcy …………………………………………………………………………,
reprezentowaną przez:
…………… ………………………… – …………… ……………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie dalej zwanymi „Stronami” a osobno również „Stroną”.
Nazwa zadania: Sukcesywna dostawę chemii procesowej.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w związku z zapytaniem ofertowym
złożonym przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp.
z o.o., została zawarta umowa o następującej treści:
§1
[przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa preparatów chemicznych do procesów
oczyszczania ścieków i uzdatniania wody dla potrzeb Zamawiającego.
2. Szacowany cały zakres rzeczowy umowy wynosi:
l.p.

nazwa

ilość

j.m.

1.

Polimer do odwadniania osadu

3 500

litr

2.

Chlorek poliglinu w roztworze (PAX 18)

42 000

kg

3.

Chlorek żelaza w roztworze (PIX 111)

40 000

kg

4.

Sól tabletkowa wykorzystywana podczas
procesów oczyszczania wody

1 000

kg

5.

Podchloryn sodu

100

litr

3. Sól tabletkowana przeznaczona będzie do procesów uzdatniania wody na SUW Hornówek. Sól
musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz być zgodna z normami PN-EN 973:2009
– chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia – Chlorek sodu do regeneracji
jonitów i PN-EN 14805:2008 – Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia –
Chlorek sodu do elektrochemicznego wytwarzania chloru. Okrągłe tabletki o średnicy 25mm
z dolną i górną powierzchnią wypukłą cylindrycznie, barwy białej, bez zapachu. Podczas procesu
rozpuszczania w wodzie bez oznak szlamowania oraz rozpadu na pojedyncze bryły. Zawartość
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chlorku sodu NaCl na poziomie nie mniejszym niż 99%, ph w przedziale 6,5-7,5. Sól pakowana
w workach 25 kg.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego, zgodnie z rzeczywistą
ilością potrzebnych preparatów do procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, bez
możliwości składania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.
§2
[wynagrodzenie]
1. Wartość dostaw w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć łącznej kwoty wynagrodzenia
……… ………,…… zł brutto.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu preparaty chemiczne we wskazanych
poniżej cenach jednostkowych (przyjętych zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy):

l.p.

nazwa

cena
jednostkowa
netto
……,…… zł/l

preferowane opakowanie

1.

Polimer do odwadniania osadu

2.

Chlorek poliglinu w roztworze (PAX 18)

……,…… zł/kg dostawa 5 m3 cysterną

3.

Chlorek żelaza w roztworze (PIX 111)

……,…… zł/kg dostawa 5 m3 cysterną

4.

Sól tabletkowa wykorzystywana podczas
procesów oczyszczania wody

……,…… zł/kg worek 25 kg

5.

Podchloryn sodu

……,…… zł/l

kanister 25 l

kanister 25 l

3. Ceny jednostkowe preparatów chemicznych będą niezmienne przez cały okres obowiązywania
umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, jakie
poniesie Zamawiający, w tym koszty dostawy.
§3
[dokumentacja preparatów chemicznych]
1. Wykonawca wraz z dostawą preparatów zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pełną
dokumentację związaną z dostarczanymi substancjami, dot. ich składu, zasad bezpieczeństwa, itp.
– w szczególności dotyczy to kart charakterystyki sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem
(WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 396, str. 1).
2. Wszelkie następstwa będące wynikiem nieprzekazania wskazanej w ust. 1 dokumentacji lub
przekazania tej dokumentacji niekompletnej lub zawierającej błędy obciążają Wykonawcę.
§4
[termin, miejsce, potwierdzanie dostawy]
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
2. Strony postanawiają, że wydanie preparatów chemicznych nastąpi na terenie Oczyszczalni
Ścieków „Mokre Łąki”, ul. Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw.
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3. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę telefonicznie o zapotrzebowaniu na
preparaty chemiczne z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
4. Każdorazowo przy dostawie podpisany zostanie protokół z dostawy określający rodzaje i ilość
preparatów. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
§5
[płatność]
1. Termin płatności wynosi 14 dni liczone od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
2. Zapłata za dostawy preparatów chemicznych będzie regulowana przez Zamawiającego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
§6
[kary umowne]
1. Zamawiający ma prawo naliczyć, a Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę
umowną w razie:
1) odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, określonego
w § 2 ust. 1 umowy;
2) zwłoki w wydaniu preparatów chemicznych – w wysokości 1 % łącznej ceny (brutto)
produktów objętych danym zamówieniem za każdy dzień zwłoki.
2. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.
3. Według wyboru Zamawiającego kary umowne zastrzeżone w Umowie będą płatne w terminie
7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty, sporządzonego przez
Zamawiającego lub będą potrącane z należnego Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia,
wynikającego z wystawianych przez Wykonawcę faktur.
§7
[zmiana umowy]
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem
nieważności.
§8
[odstąpienie od umowy]
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
§9
[odesłanie do kodeksu cywilnego]
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
[osoby do kontaktu]
Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
…………… ……………, tel. ………………………, mail: ……………@mokrelaki.pl
2) ze strony Wykonawcy:
…………… ……………, tel. ………………………, mail: ……………@mokrelaki.pl
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§ 11
[załączniki do umowy]
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Zapytanie ofertowe;
3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności;
4) Klauzula informacyjna.
§ 12
[egzemplarze umowy]
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający

Wykonawca
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