
UMOWA nr 

Zawarta w dniu 	 pomiędzy: 
Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodoci ągów I Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul, Kurpiowska 21. 07410 Ostro łeka. NIP: 758000-03-44 
reprezentowanym przez: 

Zwanym dalej Zamawiajacym 

reprezentowanym przez: 

2............................................................ 

zwanym dalej Wykonawca. 

Przedmiotem umowy jest Dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych". 
Umowę  zawarto po wy łonieniu oferenta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
Regulaminem Przeprowadzania Przetarqów i Udzielania Zamówie ń  w Ostro łęckim 

Przedsiębiorstwie Wodociqów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostro łęce. 

1. Ogó łem szacowana ilość  dostarczonego flokulantu w okresie trwania umowy wynosi ć  
będzie ok 14 000 kg. 

2. Strony oświadczają . że ilość  flokulantu ma charakter orientacyjny. Zamawiaj ący przyjmie 
flokulant zgodnie z konkretnymi cz ęściowymi zamówieniami i zap łaci tylko za dostawę  
okreś lonej ilości towaru. 

3. Wykonawca o świadcza, ze wyraża zgodę  na częś ciową  realizacj ę  zamówienia i nie będzie 
żądał  wykonania pozosta łej części umowy. 

4. Realizacja umowy będzie odbywać  się  partiami. 
5. Dostawy będą  realizowane na podstawie zamówie ń  telefonicznych lub faksem, co najmniej 

na trzy dni przed planowana dostawą . 
6. Dostawca zobowi ązuje się  zrealizowa ć  zamówienie nie póżniej. niż  w ciągu trzech dni 

roboczych od dnia zamówienia. 

1. Dopuszcza się  fakturowanie częściowe za wykonan ą  us ługę . 
2. Podstawą  fakturowania poszczególnych dostaw b ędzie formularz cenowy za łączony do 

oferty.  
3. Faktyczna ilość  dostarczonego towaru, stanowi ąca podstawę  rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie listów przewozowych. 
4. Faktury p łatne będą  przelewem w terminie 14 dni od daty ich wp ływu. 
5. Wartość  umowy nie może przekroczyć  kwoty ......................... .... ... z ł  netto, plus podatek 

VAT ........tj... ..... brutto (s łownie".  .......... ......... ............................................. z łotych brutto). 
6. Marza i inne narzuty sta łe ustalone w formularzu cenowym nie mog ą  ulec zmianie w okresie 

trwania umowy. 



1. Wykonawca zap łaci Zamawiacernu karę  umowną  za opóźnienia w realizacji urnowy w 
wysokości 0.1% warto ści brutto tej umowy za ka żdy dzie ń  zw łoki. 

2. Zamawiaj ący zap łaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opó źnienie w zap łacie faktury.  
3. Strony maj ą  prawo do odszkodowania za niewłaściwe wykonanie urnowy do pe łnej 

wysoko ści umowy. 

1. W przypadku reklamacji jako ści dostarczonego produktu Zamawiaj ący natychmiast 
poinformuje Wykonawcę  o swoich uwagach. 

2. Strony ustalają  procedurę  postępowania gwarantującą  pe łną  obiektywność  sprawdzenia 
powsta łych wą tpliwości. 

3. Po stwierdzeniu wadliwo ści produktu Wykonawca wymieni go na w łaściwy w ci ągu 48 
godzin. 

4. Strony dopuszczają  rozwiązanie umowy z zachowaniem 30dniowego okresu 
wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia w obecno ści Wykonawcy, że flokulant nie 
pozwala na osiągnięcie wyników uzyskanych podczas bada ń  technicznych. 

5. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagaj ą  zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa żności. 
2. Warunki Zamówienia są  integralną  częścią  umowy. 
3. Termin realizacji umowy: 01.06.2013 r. - 30.06.2014 E 

6. 

W sprawach nieuregulowanych Umową  zastosowanie maj ą  przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Urnowa zosta ła sporządzona w dwóch jednobrzmi ących egzemplarzach po jednym dla ka żdej 
ze stron 

ZAMAWiAJĄCY 	 WYKONAWCA 


