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UMOWA NR ……../OŚK/2022 
 

Zawarta w dniu  …………………. roku w Radzyminie pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie, przy 
ul. Komunalnej 2, 05-250 Radzymin zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego  
pod nr KRS 0000326797, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 82 416 500,00 zł, 
NIP 1251527538, REGON 141808023 zwanym dalej ”Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez: 
 
Małgorzatę Król -     Prezesa Zarządu, 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………. 
 
W rezultacie dokonania wyboru  przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty Wykonawcy 
w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 

 
§1 

Przedmiotem umowy jest realizacja  przez Wykonawcę zamówienia publicznego 
obejmująca dostawę polielektrolitu w proszku ……………………………. 
do Oczyszczalni Ścieków Komunalnych  w Radzyminie, eksploatowanej przez 
Zamawiającego. 

§2 
Zobowiązania Wykonawcy: 

 
1. Wykonawca winien dokonać doboru polielektrolitu biorąc pod uwagę przyjęte 

rozwiązanie technologiczne dla Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Radzyminie  

i rzeczywistą charakterystykę osadów ścieków. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania umowy do utrzymania parametrów 

odwadniania osadów oraz zużycia polielektrolitów ukazanych podczas wykonanych 

testów eksploatacyjnych. 

3. W przypadku konieczności zmiany polielektrolitu, Wykonawca dostarczy nowy 

polielektrolit po przeprowadzeniu badania prób osadu na swój koszt, bez zmiany 

pierwotnie ustalonej ceny za 1 kg polielektrolitu. 

4. Dostawca udziela na dostarczony polielektrolit  6-cio miesięcznej gwarancji liczonej od 

daty jego  dostawy pod warunkiem, że produkt przechowany jest w opakowaniu w jakim 

został dostarczony w suchym i nienasłonecznionym miejscu. 

5. Uprawnienia gwarancyjne Zamawiającego w przypadku dostarczenia polielektrolitu  

wadliwego przez Dostawcę polegają na prawie żądania jego  wymiany na wolny od wad 

w terminie tygodnia licząc od dnia powiadomienia Dostawcy pisemnie lub pocztą 

elektroniczną o konieczności wymiany wadliwego polielektrolitu.  
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6. Dostarczone polielektrolity muszą posiadać karty charakterystyki substancji chemicznej, 

oraz certyfikaty ( atesty ) świadczące o ich jakości i dopuszczeniu do stosowania  

na rynku polskim. 

7. Koszty transportu polielektrolitu do oczyszczalni ponosi Dostawca. 

8. Dostawca zobowiązuje się oznaczyć  pojemnik z dostarczonym polielektrolitem   

w języku polskim. 

§3 
Terminy i sposób realizacji 

1. Umowa obowiązuje strony od dnia ………………….. i zostaje zawarta na czas 
oznaczony do dnia ……………………. 

2. Dostawy polielektrolitu wymienionego w przedmiocie umowy będą realizowane 
sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

3. Dostawa polielektrolitu będzie realizowana w ciągu tygodnia, od dnia złożenia 
zamówienia faksem,  emailem lub telefonicznie,  Miejsce dostawy: Oczyszczalnia 
Ścieków Komunalnych w Radzyminie, ul. Księżycowa 13 
 

§4 
Realizacja dostawy 

1. Odbiór każdej części dostawy zamówionego polielektrolitu następować będzie na 
podstawie dokumentacji dostarczanej przez Wykonawcę, obejmującej dokładną 
specyfikację dostarczanej partii polielektrolitu. Natomiast Zamawiający każdorazowo 
potwierdzać będzie odbiór danego polielektrolitu na dokumencie dołączonym do 
dostarczonej przez Wykonawcę partii elektrolitu (dokument odbioru).  

2. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego polielektrolitu bądź jego 
niezgodności z normami technicznymi, certyfikatami towarowymi lub atestami, 
Zamawiający może zwrócić Wykonawcy polielektrolit, który nie spełnia w/w wymogów – 
odmawiając jednocześnie zapłaty za niego. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do odebrania przedmiotowego polielektrolitu i dostarczenia na własny 
koszt polielektrolitu spełniającego wymogi określone w niniejszej umowie. 

3. Dostarczany przez Wykonawcę polielektrolit winien być prawidłowo opakowany  
i oznaczony w sposób nie budzący wątpliwości co do nazwy handlowej i składu 
chemicznego. 

 
§5 

Wynagrodzenie 
1. Za realizację przedmiotu umowy określonego niniejszą umową, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę będącą iloczynem ilości polielektrolitu i jego 

ceny jednostkowej. 

Cena jednostkowa za dostawę 1 kg polielektrolitu ……………………………… służącego 
do odwadniania osadu nadmiernego optymalnego w urządzeniu typu wirówka wynosi: 
……………… zł (słownie: …………………………………..) netto + należny podatek VAT 
i obowiązuje przez cały okres umowy. 

2. Zmiana rodzaju polielektrolitu (w przypadku określonym w §2 ust. 2 i 3 nie wpływa  
na zmianę ceny określonej w §5 ust.1 niniejszej umowy. 

3. Cena jednostkowa dostarczonego  polielektrolitu obejmuje wszystkie koszty związane  
z wykonaniem umowy przez Wykonawcę. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilości podanej 
w formularzu oferty. Dostawa polielektrolitu  w trakcie obowiązywania umowy może 
różnić się ilościowo od wartości podanej w formularzu oferty. 
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§6 

Warunki i forma zapłaty 
1. Podstawę rozliczeń między stronami stanowi podpisany przez Zamawiającego 

dokument odbioru towaru. 
2. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po 

każdej dostawie, przelewem, na konto podane na fakturze w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury.  

3. Zamawiający posiada NIP 125 152 75 38 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania 
faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

4. Prawa i zobowiązania Wykonawcy wynikające z tej umowy nie mogą być przedmiotem 
zbycia na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 
§7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej 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 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższej okoliczności, 

b) jeżeli przez okres 1 miesiąca zużycie polielektrolitów będzie większe o więcej niż 10% 
od zużycia uzyskanego w trakcie testów (przy parametrach osadów jak w trakcie 
testów). W takim przypadku strony umowy ustalą nowe zasady liczenia  zużycia 
polielektrolitu, do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 

c) W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3. 
2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§8 
Inne obowiązki stron 

1. Zmiana warunków zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane 

będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§9 
Integralną część umowy stanowią Załączniki do umowy: 
- załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 
 

§10 
Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 
2 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
 


