
Umowa Nr TA-ZR……………….. 
 

zawarta w dniu ………………………... r. 

 

pomiędzy: 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. ul. Stefana Okrzei 6, 73-110 Stargard, 

tel. 91 577-12-74, e-mail  sekretariat@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, które reprezentuje: 

………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym                                         

a 

…………………….. 

które reprezentuje: 

…………………. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą  

 

 

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

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 130.000 PLN przez 

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. została zawarta umowa następującej treści 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa, w formie sprzedaży, testów HACH LANGE do 

spektrometru DR 3900: 

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

Wartość netto Wartość 

brutto 

1 Test LCK 304 Amoniak 0,015-2,0 mg/l 

NH4-N, liczba testów 25 

op 24    

2 Test ChZT LCI 500 0-150 mg/l O2 

liczba testów 25 

op 6    

3 Test LCK 138 Azot ogólny N1-16 

mg/L TNb, liczba testów 25 

op 18    

4 Test LCK 348 Fosfor ogólny 

ortofosforany 0,5-5 mg/l, PO4-P 1,5-15 

mg/l PO4 liczba testów 25, 

op 12    

5 Test LCK 339 Azotany 0,23-13,5 mg/l 

NO3-N, 1-60 mg/l NO3 liczba testów 25 

op 24    

6 Test ChZT LCI 400 0-1000 mg/l O2 

liczba testów 25 

op 6    

7 Test Kalium LCK 328 8-50mg/l K+ 

Liczba testów 25 

op 2    

2. Wartość ogółem netto: ……….. zł / słownie:…………………………………………………, 

wartość ogółem brutto ………………  zł, słownie: 

………………………………………………. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o szacunkowej wartości poniżej 130.000 zł na podstawie art. 7 ust. 1  i ust. 8 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.  

 

§ 2. 

Okres obowiązywania. 

1. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 



  

§ 3. 

Cena. 

1. Cena o której mowa w § 1. nie ulega zmianie przez okres trwania Umowy. 

 

§ 4. 

Ilość. 

Ilości materiałów wyszczególnione w § 1 są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania 

Umowy mogą ulec zmianie, są wyliczonymi na podstawie średniego zużycia materiałów w 2022 roku i 

przewidywanego w 2023 roku.  

Zamawiający będzie zamawiał przedmiot umowy według swoich rzeczywistych potrzeb, zastrzegając 

sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych asortymentów towarów w stosunku do ilości określonych 

w §1. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych z 

tytułu zmniejszenia ilości zamawianych towarów. 

 

§ 5. 

Warunki dostawy. 

1. Sukcesywnie, na wcześniejsze zgłoszenie Zamawiającego; e-mailem. Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt własny i na własne ryzyko. 

2. Miejsce dostawy i wydania towaru: Stargard, ul. Drzymały 65 

3. Dostawa według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dokonania zmiany terminów i wielkości dostaw określonych w harmonogramie, o czym 

zawiadomi Wykonawcę najpóźniej do 7 dni przed terminem dostawy określonym w 

harmonogramie.  

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad w dostarczonym przedmiocie umowy  za 

termin dostarczenia uznaje się dzień ponownej dostawy zamówionego przedmiotu umowy, bez 

stwierdzonych wad. 

4. Koszty i niebezpieczeństwo dostawy, ubezpieczenia towaru w czasie transportu, rozładunku 

ponosi Wykonawca. 

 

§ 6. 

Zapłata ceny. 

1. Zapłata ceny za dostarczony przedmiot zamówienia przez Wykonawcę nastąpi po dokonaniu 

odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym przez 

niego na fakturze lub rachunku. 

2. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur lub rachunków opisujących przedmiot zamówienia. 

3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w 

terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku  

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,  posiada NIP: 854-001-15-20. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT,  posiada NIP: …………………. 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, widniejący w elektronicznym wykazie 

podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji 

Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania do rozliczeń wyłącznie rachunków widniejących 

w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”. 

9. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku 

bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z 

zapłatą bez narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub 

jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


wynikającego z faktury nie stanowi również podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy, w 

szczególności z winy Zamawiającego. 

10. Cesja wierzytelności lub praw wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 7. 

Rękojmia za wady. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady dostarczanych 

towarów. 

2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od 

wad. 

3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nie budzący 

zastrzeżeń, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady. 

4. Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji jakości na okres …………… miesięcy licząc od 

dnia dostawy. 

§ 8. 

 

Zwłoka Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od Umowy. 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub części Zamawiający 

może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości 

wynagrodzenia netto za tą partę towaru, z którą Wykonawca jest w zwłoce. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy w  całości, z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać 

kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto (§1 ust 2). W 

przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający może żądać kary umownej w 

wysokości 20% wynagrodzenia netto należnej Wykonawcy za tą część umowy, od której 

odstąpiono. 

3. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  

w okresie rękojmi za wady, Zamawiający może od Wykonawcy żądać kary umownej w 

wysokości – 0,2 %   wynagrodzenia umownego netto za towar, z którym Wykonawca jest w 

zwłoce za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów do dnia odstąpienia od Umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość 

poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 

6. Kary umowne kumulują się i podlegają zsumowaniu. Kary umowne stają się wymagalne w dniu 

zaistnienia podstaw do ich naliczenia.  

7. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych 

do dnia odstąpienia. 

8. Maksymalna suma naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 25% całkowitej wartości 

wynagrodzenia netto (§1 ust 2). 

 

§ 9. 

Rozstrzyganie sporów. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

  ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAW 



Załącznik nr 1 

                                                 

 

 

                                                  Harmonogram dostaw 

 

Lp. 
Nazwa I II III IV V VI 

VI

I 

VI

II 
IX X XI 

XI

I 
Razem 

1 Test LCK 304 

Amoniak 0,015-2,0 

mg/l NH4-N, liczba 

testów 25 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

2 Test ChZT LCI 500 0-

150 mg/l O2 liczba 

testów 25 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 6 

3 Test LCK 138 Azot 

ogólny N1-16 mg/L 

TNb, liczba testów 25 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 18 

4 Test LCK 348 Fosfor 

ogólny ortofosforany 

0,5-5 mg/l, PO4-P 1,5-

15 mg/l PO4 liczba 

testów 25, 

2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 12 

5 Test LCK 339 Azotany 

0,23-13,5 mg/l NO3-N, 

1-60 mg/l NO3 liczba 

testów 25 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

6 Test ChZT LCI 400 0-

1000 mg/l O2 liczba 

testów 25 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 6 

7 Test Kalium LCK 328 

8-50mg/l K+ 

Liczba testów 25 

1 - - - - - 1 - - - - - 2 

 

 

 


