Załącznik nr 4

Umowa nr ……....…….....
zawarta w dniu …………………….r. pomiędzy:
Mogileńskim Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno,
NIP 557-166-58-47, REGON 340433075
wpisanym do rejestru sądowego pod numerek KRS 0000308392
prowadzonego przez:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
reprezentowanym przez:
Artura Lorczaka – Prezesa zarządu
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
Firmą: .................................................................................................................
mającą siedzibę w...........................................................................................,
wpisaną do rejestru sądowego..........................................................................,
prowadzonego przez: .....................................................................................,
zwaną dalej w treści umowy Dostawcą
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.
1163, nr 170, poz. 1217 nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 nr 64, poz. 427 i nr 82, poz. 560
ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa flokulantu
typu: ..............................................................................................
do odwadniania osadów ściekowych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Mogilnie.
2. Flokulant w formie emulsji w ilości 3600 kg o wydajności maksymalnej 5 kg/Mg
suchej masy odpadów ściekowych..
3. Czas przechowywania produktu w temp. 5-30oC – ok 12 miesięcy.
4. Dostawca zapewnia uzyskanie minimum 20% suchej masy w osadzie odwodnionym
po zastosowaniu przedmiotowego flokulantu.
5. Dostawca gwarantuje, że dostarczany flokulant będzie o właściwościach łatwego
odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów i nie będzie powodować zaklejania się
porów płótna filtracyjnego.
6. Dostawca oświadcza, że przedmiot umowy jest przetestowany i przystosowany do
własności osadu, urządzeń oraz rozwiązań technologicznych w oczyszczalni ścieków w
Mogilnie oraz posiada wymagane przepisami certyfikaty świadczące o jakości i kartę
charakterystyki..
7. Opakowania dostarczanego środka posiadają opis w języku polskim.
§2
1. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy.
2. Wielkość każdorazowych dostaw częściowych określi Zamawiający w zamówieniu.

3. Dostawca zapewni dostawy częściowe, sukcesywne w czasie do 7 dni od momentu
wysłania zamówienia za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
4. Miejscem dostaw będzie siedziba Zamawiającego: Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
5. Dostawca gwarantuje dostawę flokulantu własnym transportem do siedziby
Zamawiającego ust.4. Koszt dostawy oraz rozładunku jest wliczony w cenę
flokulantu.
6. Zamawiający zbada wydajność każdorazowej partii flokulantu dostarczonej przez
Dostawcę.
7. Dostawca zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym zobowiązuje się, że
wydajność flokulantu będącego przedmiotem niniejszej umowy wynosi ...............
kg/Mg §4 ust.1.
8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wydajności mniejszej o 10% od
określonej w ust.7 oraz §4 ust.1, Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia
flokulantu o odpowiedniej wydajności.
§3
1. Umowa obowiązuje do 31.12.2010 roku lub do wyczerpania kwoty stanowiącej
wartość zamówienia o której mowa w §4, ust.3.
2. Dostawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami
zawartymi w:
a) niniejszej umowie;
b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
c) karcie charakterystyki;
d) ofercie Dostawcy.
Powyższe dokumenty stanowią integralna część niniejszej umowy.
§4
1. Cena jednostkowa flokulantu o nazwie ..............................................................
wraz z kosztem transportu i rozładunku do siedziby Zamawiającego jest stała w
całym okresie obowiązywania umowy i wynosi:
Koszt odwodnienia 1Mg suchej masy osadów ściekowych:

Typ flokulantu

1

Cena
Zużycie flokulantu
jednostkowa
[kg/MG s.m.o.ś]
netto [zł/kg]

2

Koszt odwodnienia netto
[zł/1Mg s.m.o.ś.]

3

2. Cena jednostkowa przedmiotu umowy wynosi:
netto ....................................................................................
słownie .................................................................................
VAT .......... % ......................................................................
słownie ................................................................................
brutto ..................................................................................
słownie ................................................................................
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3. Wartość całości zamówienia brutto stanowi iloczyn ilości przedmiotu umowy §1, ust.2
i ceny brutto §4, ust.2.
4. Zamawiający może zwiększyć o 20% ilość zamawianego flokulantu przy zachowaniu
cen jednostkowych zgodnie z ofertą.
5. Zamawiający ma prawo zrezygnować bez podania przyczyn z realizacji 10% wartości
realizowanego zamówienia, określonego w SIWZ. Rezygnacja ze strony
Zamawiającego nie powoduje po stronie Dostawcy jakichkolwiek uprawnień w
zakresie kar lub odszkodowań, lub żądania zapłaty za towar, którego Zamawiający
nie zakupił.
6. Wraz z dostawą Dostawca dołączy kartę charakterystyki.
7. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę w ciągu 14 dni
od daty otrzymania faktury VAT. Zapłata nastąpi po potwierdzeniu przez
Zamawiającego dostarczonej ilości i jakości przedmiotu umowy z uwzględnieniem
warunków niniejszej umowy oraz danych z wysłanego zamówienia.
8. Należności za zaakceptowane dostawy wg faktury VAT będą płacone na konto
Dostawcy: ……................................……………………………………………………………………… .
§5

1.
2.
3.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym bez prawa roszczeń ze strony Dostawcy do kar umownych w
następujących przypadkach:
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku o którym mowa w ust. 1 Dostawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanych a nie zapłaconych dostaw.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niższej wydajności przedmiotu
umowy i niewykonania przez Dostawcę zobowiązania określonego w §2, ust.8 umowy.
W przypadku niedostarczenia zamówionej dostawy lub dostarczenia jej z opóźnieniem
wg §2, ust.2 umowy.
§6

1. W przypadku rezygnacji lub nieprzystąpienia Dostawcy do realizacji niniejszej umowy
zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20 % całkowitej wartości zamówienia
brutto określonej w §4, ust.3.
2. W razie zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy Dostawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % od wartości zamówionego towaru,
za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu terminu dostawy wg §2, ust.3.
3. Jeżeli kara umowna określona w §6, ust.1 nie pokryje w całości poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
1. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Piotr Gumienny – Kierownik OWiK tel. (052) 315-59-24, (052) 315-59-35
Dariusz Górski – Oczyszczalnia tel. (052) 315-18-79
2. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Dostawcy:
………............................……………… tel. ……...................… .
§8
1. Zamawiający powiadomi pisemnie Dostawcę w ciągu 7 dni od daty dostawy o
wykrytych wadach w jakości przedmiotu umowy.

2. W przypadku rozstrzygnięcia reklamacji na niekorzyść Dostawcy dodatkowo pokryje
on koszt wymiany wadliwej partii na właściwą, wynikającą z zamówienia pisemnego w
czasie 7 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji.
3. W przypadku uznania reklamacji Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za
zwłokę w dostarczeniu reklamowanego przedmiotu dostawy, za każdy dzień zwłoki po
przekroczeniu terminu realizacji dostawy, w wysokości 0,1% wartości reklamowanego
przedmiotu dostawy.
4. W przypadku braku realizacji wymiany reklamacyjnej przedmiotu dostawy lub
realizacji z opóźnieniem 7 dni, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym. Na wskutek rozwiązania umowy z powyższych
przyczyn Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % całkowitej
wartości zamówienia brutto określonej w §4, ust.3.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo, by dane osobowe oraz informacje dotyczące
Zamawiającego uzyskane przez Dostawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy
traktowane były jako poufne. Informacje te nie mogą być wykorzystywane do innych
celów niż związane z realizacją niniejszej umowy, jak również przekazane do dalszego
przetwarzania, ani tez publikowane bez zgody i wiedzy Zamawiającego. Jednocześnie
zobowiązuje się Dostawcę do zachowania informacji i danych osobowych w tajemnicy
trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.
§10
1. Umowa obowiązuje od momentu podpisania do dnia 31.12.2010 roku, lub
zrealizowania jej w kwocie określonej łącznie w §4, ust.3.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Każda ze stron może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszystkich kwestii spornych,
wynikłych w trakcie realizacji umowy.
5. Spory pomiędzy stronami, których nie da się rozstrzygnąć w drodze uzgodnień,
strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym, właściwym ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
7. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.
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