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Umowa IE/3410/05/08 

         
 

W dniu …….05.2008 r. zawarto umowę pomiędzy:  
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Pobierowie zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym 
przez: 
� Kierownika Zakładu – Zygmunta Wołejszo 
� Główną Księgową – Agnieszkę Tasarz 
a 

� .......NIP ......., KRS  ....... reprezentowany przez: 
1. ......... . 
      zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 223/2007, poz. 1655 ) IE/341/05/08 na Dostawa, 
instalacja i oddanie do eksploatacji,  w terminie 7 dni o daty podpisania umowy oraz 
wydzierŜawienie zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa tlenu, przez okres do 
31.10.2009 r. loco oczyszczalnia ścieków w Pobierowie, w trybie przetargu nieograniczonego, 
została zawarta niniejsza umowa. 
 
       § 1 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego: 
1. Dostawy, zainstalowania oraz oddania do eksploatacji w terminie 7 dni od daty podpisania 

umowy zbiornika magazynowego na tlen o poj. brutto 26 m3 i wydzierŜawienie go na okres do 
31.10.2009 r. oraz 

2. Systematycznej dostawy ciekłego tlenu w ilościach niezbędnych do normalnego funkcjonowania 
instalacji natleniania loco oczyszczalnia ścieków w Pobierowie. 

3. Uzgodnienie terminu i ilości dostawy na następny tydzień pracownik ZWiK-u dokona do piątku 
do godz.1200 w tygodniu poprzedzającym. 

 
§ 2 

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się: 
1. Miesięczny czynsz dzierŜawny w wysokości ..... zł brutto (słownie: .....) – w wysokości 

niezmiennej przez cały okres trwania umowy. 
2. Cenę 1 kg tlenu brutto w wysokości ............ zł/kg (słownie: .........) – w wysokości niezmiennej 

przez cały okres trwania umowy. 
 

§ 3 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do 31.10.2009 r. . 
 
       § 4 
Strony umowy postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: 
1. Za dzierŜawę zbiornika magazynowego na podstawie faktury Wykonawcy za kaŜdy m-ąc 

dzierŜawy. Faktura przedkładana będzie Zamawiającemu do końca kaŜdego miesiąca, a zapłata 
nastąpi do 14 dnia następnego miesiąca, 

2. Za dostawę ciekłego tlenu na podstawie wystawionej faktury po kaŜdej dostawie. Faktura płatna 
będzie do 14 dni od daty jej wystawienia.  

3. Płatności dokonywane będą na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
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       § 5 
1. Ewentualne reklamacje dotyczące dostaw niezgodnych z umową Zamawiający winien złoŜyć 

pisemnie w siedzibie Wykonawcy, który w terminie 3 dni pisemnie odpowie na reklamacje. Brak 
odpowiedzi skutkować będzie uznaniem reklamacji.  

2. JeŜeli dostarczony tlen posiada parametry techniczne niezgodne z polską normą lub jego ilość   
jest niezgodna z zamówieniem Zamawiający ma prawo Ŝądać dostarczenia  przedmiotu umowy o 
jakości i w ilości zgodnej z niniejsza umową  po rygorem wstrzymania zapłaty do czasu 
usunięcia wad. 

 
§ 6 

W przypadku nie wykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy Strony zastrzegają stosowanie  kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

• za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
brutto za kaŜdy dzień zwłoki, 

• za zwłokę w usunięciu wad stwierdzanych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

• z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
• za zwłokę w zapłacie za wykonaniu przedmiotu umowy – odsetki ustawowe, 
• z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.  
3. Strony zgodnie ustalają, Ŝe jest dopuszczalne Ŝądanie odszkodowania na zasadach ogólnych 

przez kaŜdą ze stron w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyŜsza wysokość 
zastrzeŜonych kar umownych. 

       
§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o poniŜszych okolicznościach – ze skutkiem na koniec miesiąca, w następujących 
przypadkach:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy,   

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
Odstąpienie w tym przypadku nastąpi w terminie 7 dni licząc od dnia złoŜenia pisma.  

e) gdy dalsza dostawa tlenu i/lub dzierŜawa zbiornika na tlen, z uwagi na prowadzoną 
inwestycję, stanie się w opinii Zamawiającego bezprzedmiotowa.   

   2.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności takiego   
         oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy nie powoduje utraty 
moŜliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej.  

 
§ 8 

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikłych przy realizacji niniejszej 
umowy będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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   § 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej, pod 
rygorem niewaŜności, w formie aneksu. 
 
        § 10 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
 
          § 11 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla kaŜdej ze stron.  
 
                        STRONY 
 


