Załącznik Nr 5
WZÓR UMOWY
Zawarta w dniu …………..2013r. w Ostrołęce pomiędzy:
Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce przy
ulicy Kurpiowskiej 21, KRS 0000059764
reprezentowanym przez:
1. Dariusza Olkowskiego – Prezesa OPWiK Sp. z o.o.
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………
.……………………………………….KRS …………………………. NIP…………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej DOSTAWCĄ

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Przeprowadzania Przetargów i Udzielania
Zamówień w OPWiK Sp. z o.o.

§1
1. Dostawca zobowiązuje się sprzedawać podchloryn sodu o parametrach wymienionych w
warunkach zamówienia, stanowiąca integralną część Umowy.
2. Maksymalną ilość dostarczonego podchlorynu sodu o poszczególnych parametrach określają
warunki zamówienia.
3. Wielkość rocznej dostawy ma charakter orientacyjny. Zamawiający odbierze każdorazową dostawę
z konkretnymi częściami zamówienia i zapłaci tylko za dostarczony faktycznie towar.
4. Dostawca oświadcza, że wyraża zgodę na częściową realizację zamówienia i nie będzie żądał
wykonania pozostałej części umowy.
§2
Podchloryn sodu dostarczy do siedziby Zamawiającego własnym kosztem i staraniem.
§3
1. Realizacja umowy odbędzie się partiami.
2. Dostawca przywiezie taką ilość towaru, jaką wskaże zamawiający w konkretnych
zamówieniach na piśmie (strony dopuszczają przesłanie zamówienia faksem lub
telefonicznie), lecz nie mniej niż 6 ton jednorazowo.
3. Dostawa odbędzie się nie później niż 7 dni od konkretnego zamówienia.
§4
1. Zamawiający zapłaci należność wg faktury, wystawionej po lub w dniu dostawy konkretnej
partii towaru w terminie 30 dni od wystawienia faktury na rachunek bankowy Sprzedawcy
……………………………………………………………………………………..

2. Podstawą fakturowania poszczególnej partii towaru będzie formularz cenowy załączony do
oferty.
3. Łączna wartość sprzedaży nie może przekroczyć kwoty netto: …………………………….. PLN

§5
1. Dostawca zapewnia jakość podchlorynu sodu zgodną z parametrami wymienionymi w
warunkach zamówienia, o których mowa w §1.1. niniejszej umowy.

a) każda partia dostarczonego podchlorynu sodu może być kontrolowana pod względem
zawartości chloru aktywnego.
b) w wypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z Umową sprzedawca wymieni
partię towaru na wolną od wad w terminie 3 dni.
c) w przypadku gdy sprzedawca nie wymieni wadliwej partii towaru zamawiający nabędzie
towar w innej firmie a kosztami nabycia obciąży dostawcę.
2. Stwierdzenie niezgodności towaru z umową w dwóch kolejnych partiach upoważnia
zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy sprzedawcy.

§6
1. Dostawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za:
opóźnienie w dostawie podchlorynu sodu w wysokości 0,1% wartości tej dostawy za każdy
dzień zwłoki wykonania zamówienia nie więcej niż 10% wartości dostawy
-

za odstąpienie od umowy z winy sprzedawcy 10% wartości całej umowy.

2. Zamawiający zapłaci Dostawcy za opóźnienie w zapłacie faktury odsetki ustawowe.
3. Strony mają prawo do odszkodowania za niewykonane lub niewłaściwie wykonane umowy
do pełnej wysokości szkody.
§7
Ceny ustalone w formularzu ofertowym są stałe i nie zmienne w okresie trwania umowy.
§8
Umowę zawarto na czas od dnia podpisania umowy do dnia 30-06-2014.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

