
U M OWA nr 

Zawarta w dni 	 pomiedzy: 
Ostrołę im :Nzedsj ę t3iorstyyem Wodoci ągów i Kan. racji Sp. z o.o. 
ul. Kurpict:.;s:z 21, Ok 	ł O Ostro łeka NIP: 758-000k)$• 
repreze 

1 

Zwanym dN: Z.aiarnraaayin 

reprezei"eo.y oni iszez: 

2 

zwanyni i.OtCj \it/kOa\jt;C,.a 

1. 

1 Pl :Ur oiii 	owo esi Dostawa koagulantu typu siceznu .:„eL::n c: Unu .o ę  zs 	po 
wYoiInr1ii ofaranra wtryhie przetargu nieograntczonego. rqodnie Z R: 
Pt no rowarkrailia Przetargów i Udzielania Zamówie ń 	()otro łeckim H :: ks biur 

ioJociqcw Kanalizacji Sp. z o o. as Ostro łę ce 	1 

Konewce zapewni dostaiyy koagulantu Vv postac pKnna: .zsterna 	auwaną  do 
substancji  niebezpiecziiych na obiekt Zamawiaace ęc przy ul Chemicznej 2 przez 
on umowy. Warunki Zamówienia oraz ofeina stanowi ę  ntegralnr cn 	tifl nas 

1 	(: ł iii szacowana ilość  dosbe czonepe koanLilantu as oiassN K nenia 	iiicas, ayiicas.. 

b ,In 	1OO ton. 
2. Sn ony c św;adczaja. ze ilosc koagulantu ma charakter orien[acyjny 
3. 7 astu ł u an inlelss:enn podei iej iIoscí koa ulentu. Wykonawca nie,  Larm przysh oo: ły żac 

ikr wobec ZanarHaj ą cego. 
4. kraiizacpi umowy b ędzie odbywa ć  się  partiami. 
5 	aw 	as in 	alizowaiie i i nodstawie zan owiei telefot in i 	li kit 	n skład 	t I 

na .:7an aysiaj ąceqo co najmniej na trzy dni przed planowan ą  dosmaua 
6. 5tJtknayyca nobowiazuin si ę  zrealizowa ć  zamówienie nie pozniej nin 	rapu 

.anoczych oJ dnia zamowienia 

1 	oasizcza SKS akturowarne cz ęściowe za dostawa poszczeciolnt,ch LartH. 
2. basaLcarinn wysoko ść  wynagrodzenia wyliczona zostania na podstawie losci fakt,. IW 

dostarczonepo owaruoraz jego ceny jednostkowej. ustalonej . .y Formuco nn 
:anto naL:cznk do niniejszej Liniowy. 

3, asLbcc as ilo ść  dostarczonego towaru. stanowolca nadstawa i ozlczan.,c 	ciF od, 
y\i,tk003wcy zostanie ustalona na podstawie listów przewozoarich 

4. FiKw 	matne beda przelewem as terminie 14 dni od daty un toast 



>. VVar 	r, unio v- ,.,,; ni 	o nr. .cr~.roczy ć  kwoty 	 1 .'o 	z,iu 	odateb. 	',•.,(. 

j. 	. _ .... .... L ł  brutto (s łownie:............., 	 kr~ 
i, 

	

	_'I?t' lOdl' wrlw-vve sjAolle wN Formularzu cenowym I r 'llOQ ą  ule 	a111  
tf"'r: lll;i t.i;110Wy/ 

7. 

. ',:`ilvk 	' 	_ pł2icI .AaniawlaJaCelllll i<al"r U1110w11 	O:'tll,";E11;1 w IealIZa4I:  
% nV3 t~) 	brutto tej umowy za ka żdy dziwi 

2. Z:uil O>ir11 3n~ ćiu łaC;l \1yi<OtlawCy odsetki ustawowe I a OjJOIilTeIIlP, dv 7 f°aci  
3. S 	- maj ą  prawo do odszkodowania . O (llew łaSCIVJ3 	,,k011alll ć; uli`<  

5. 

. 	„ \i ~~i~`ii~l1 reklamacji Idko ści dostarczonego produktu . -ill'idwld 	i  
oinforlllllj~- nyykonaGVic o swoich uwagach. 

C)n)= lisialcł f c.1 pi OCadUI 	postepowania CJWai allil jacy 	i 	obie" tyWIIOs( Sj:?  

3. 	nn>'iFI ClL - Elll! wadliwo ści produktu Wykonawca wymion, o C 	O C1\ : 	gU 48 
i0~ 1.ZIi1. 

~, 
C). 

(, V 	-Iw __ilila#1?I 11I110Uyy Wy111agaJa zachowania formy (11St l'ilil (pOC1 rygorem i iewaZC1GS 
Eermn realizacji umowy: 01.09.2013 r. -- 31.08. %0 14 r. 

7. 

W Sp 	nn ;llellregl1l0wai vch Umowa 7 aStOSObn=,I11E naw 7_ 	r Kodeksu t_ -'J ł lEl~_ 0. 

U. 

p01'Za i7011a w dwóch JeC11lObfZI111 ącyCi1 egZernpIwII ZaC11 pO) eClllym dla kp?lPi 
ZE' 

zah „ ,. ,ĄtEeY 	 vvYKt;.) 4AWCA 


