
Załącznik nr 2 

 

UMOWA NP-ZPS-13/2022  Wzór  

 

Zawarta w dniu ……………………….2022 r. w Stargardzie pomiędzy: 

 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o. z siedzibą w Stargardzie, ul. Okrzei 6, tel. 91 5771274; faks 91 

5772128;  

e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl; www.wodymiejskie.stargard.pl, NIP  854- 001–15–20, 

REGON  811115758, Kapitał zakładowy 56.825.500 zł. Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. 

Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000033245, nr rejestrowy: BDO 000002477 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

.. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, w imieniu którego działa: 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

W wyniku postępowania prowadzonego, bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Prowadzonego na podstawie zapisów Działu III Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie maja zastosowania 

przepisy ustawy PZP,  została zawarta umowa następującej treści:             

                                               

§1 

1.Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa po niżej ustalonej cenie. 

Lp. Nazwa przedmiotu 

zamówienia 

Szacunkowa 

ilość 

ton 

Cena 

jednostkow

a netto 

Wartość 

netto  

Podatek 

VAT 

Wartość brutto 

 

1. 

Wapno palone, mielone, wysoko 

reaktywne dla potrzeb 

oczyszczalni ścieków Wód 

Miejskich Stargard Sp. z o.o.  

 

90 

  

 

…………… 

 

            

………… 

 

              

……………….. 

 …………….. 

 

Wartość netto ……………..zł/t (słownie):  ……....................................................................................... zł/t 

+ podatek VAT …………………… zł/t (słownie):  ……....................................................................................... zł/t  

Wartość brutto ……………zł/t. (słownie):……………………………………………………………………….zł/t 

                                                                                        

§ 2 

Wymagane parametry dla dostarczanego wapna: 

Wapno palone mielone wysoko reaktywne winno być wypalone i zgodne z podaną niżej specyfikacją jakościową: 

1.Skład chemiczny 



- CaO + MgO          min.      90,0 % 

- MgO                     max.        2,0 % 

- CO2   - poniżej.  4,0 % 

- NR+SiO2   - max.    3,5 % 

2.Własności fizyczne: 

Pozostałość na sicie: 

1,00 mm  - 0,0 % 

0,09 mm -  max.15,0 % 

Gęstość:  800 - 950 kg/m3 

Reaktywność wg PN-EN-459-2:2003 – metoda wzorcowa  t60  poniżej 3 min. 

Ilości wapna wyszczególnione w pkt 1. są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy mogą 

ulec zmianie. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamówienia o 20 %. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia zamówienie ilości 

towarów lub nieskorzystania z opcji zwiększenia ilości zamówionych towarów. 

 

3.Termin dostawy przedmiotu umowy do dnia 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

                                                                                        § 3 

ZOBOWIĄZANIA STRON: 

1.  Dostawy odbywać się będą na wcześniejsze zgłoszenie zamawiającego. Wielkość poszczególnych dostaw -  

nie większe niż 15 ton. Wszelkie koszty związane z realizacją dostawy (koszty transportu, ubezpieczenia koszty 

należytego zabezpieczenia ładunku) oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru w trakcie transportu ponosi 

Wykonawca.  

2. Odbiór i przekazanie wapna, o którym mowa w §1 odbywać się będzie na oczyszczalni ścieków w Stargardzie 

przy ul. Drzymały 65.  

3. Realizacja poszczególnych dostaw odbywać się będzie za pomocą przystosowanych do tego celu samochodów 

ciężarowych obsługiwanych przez uprawnionych w tym zakresie kierowców. Realizacja zamówienia winna 

odbywać się sukcesywnie w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:00 do 15:00. 

4.  Przeładunek wapna z samochodów do zbiorników odbywać się będzie pneumatycznie (sprężarką  z własnym 

źródłem zasilania lub zasilaną z silnika samochodu)  za pośrednictwem szybkozłącza Ø75. 

5. Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do realizacji dostaw, składających się na przedmiot zamówienia, 

dostosowaną do bieżących potrzeb Zamawiającego tzn. zobowiązuje się do każdorazowego zrealizowania 

dostawy danej partii wapna w ustalonym z Zamawiającym terminie, a Zamawiający zobowiązuje się do 

każdorazowego zgłaszania zapotrzebowania drogą elektroniczną na wskazany przez wykonawcę adres, na 

dostawę danej partii wapna nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem jej realizacji.  

6. Wykonawca dostarczy w dniu dostawy świadectwa jakości i karty charakterystyki dla danej partii dostarczonego 

wapna oraz dyspozycję wydania wapna z wagi Wykonawcy bądź producenta. 

7.  W przypadku nie dołączenia w dniu dostawy dyspozycji wydania z wagi, świadectwa jakości lub i karty 

charakterystyki, o których mowa w ust. 6 lub dołączenia świadectw jakości nie potwierdzających zachowania 

żądanych w §2 ust. 1, 2 parametrów, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia danej dostawy, a 

dostawę taka uważać się będzie jako niezrealizowaną. 

8.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko własne. 

9. Koszty dostawy, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu ponosi 

Wykonawca.  

10. Wykonawca winien zagwarantować, iż termin ważności dostarczonego wapna, każdorazowo nie będzie krótszy 

niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia wapna do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

 

§4 



 

1. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone na 

podstawie ceny  jednostkowej wynikającej z formularza oferty pomnożonej przez ilość zamówionej pozycji z 

doliczeniem należnego podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku  płatników podatku 

VAT). 

2. Maksymalna wartość zamówienia wynosi zł ………….… netto tj. ……………….. brutto. 

3. Faktura płatna, przelewem w ciągu 30 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego a w przypadku 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej: do 30 dni od dnia udostępnia faktury Zamawiającemu na platformie. 

Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony na dokumencie WZ lub 

potwierdzeniu odbioru lub protokole odbioru, bez stwierdzonych wad, przez mistrza oczyszczalni ścieków lub 

osobę zastępująca. Warunkiem wystawienia faktury jest dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów 

dotyczących dostarczanej partii towaru tj. świadectwa jakości danej partii dostarczonego wapna i karty 

charakterystyki  oraz dyspozycję wydania wapna z wagi Wykonawcy bądź producenta. 

4. Fakturę Wykonawca wystawi na Zamawiającego - (płatnika): Wody Miejskie Stargard Sp.  z o. o.,     

Bank  PKO BP, numer konta: 32 1020 4867 0000 1502 0007 2587.  

5. Cesja praw lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. Za niedotrzymanie terminu dostawy, 0,5 % wartości partii zamówienia brutto z którą jest w zwłoce 

Wykonawca za każdy dzień zwłoki,  

b. Za odstąpienie od umowy (w całości lub niewykonanej części), z winy Wykonawcy, 20% wartości 

zamówienia brutto należnej za niezrealizowaną część umowy, od której odstąpiono. 

c. Za niedotrzymanie terminu wymiany wadliwej partii towaru – w wysokości 0,5 %   wartości partii 

zamówienia brutto, w której ujawniono wadę, za każdy dzień zwłoki,  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonane dostawy.       

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy 

wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 

4. Kary umowne kumulują się i są naliczane niezależnie od siebie; 

5. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 

6. Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% maksymalnej wartości 

zamówienia brutto. 

§6 

 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest bez wad, w pełni odpowiada wymaganiom 

jakościowym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany w terminie 5 dni roboczych na swój koszt wadliwego przedmiotu 

umowy na nowy wolny od wad, w przypadku niemożności usunięcia stwierdzonych wad w przedmiocie umowy. 

 

§7 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Spory, wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy 



 

§8 

 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.   

 

 

Zamawiający                                                                                     Wykonawca 

 


