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MODYFIKACJA  Załącznik nr 3 do SWZ 

 

UMOWA nr …………./2022 

zawarta w Ostrowie Wielkopolskim w dniu …………… roku pomiędzy: 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,  

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000039816, 

kapitał zakładowy: 51.186.750,00 zł opłacony w całości, NIP 622-010-58-04, REGON 

250521343, zwaną dalej zamawiającym, reprezentowana przez: 

………………….  - ………………………. 

 

a  

……………………………………………………… 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki cywilnej osób 

fizycznych m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania)  

zwaną/ym dalej wykonawcą, o następującej treści: 

§ 1 

 Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego o nr referencyjnym TZ/D/03/2022, 

prowadzonego zgodnie z  Regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w spółce  

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, 

zwanego dalej Regulaminem, zamawiający zleca a wykonawca zobowiązuje się wykonać i 

przekazać zamawiającemu zadanie pod nazwą: „Dostawa polielektrolitów do odwadniania i 

zagęszczania osadów”, zwane dalej przedmiotem umowy.  

§ 2 

1. Strony ustalają, że w okresie związania umową, cena przedmiotu umowy wynosi 

………….. (netto), słownie …………………………. złotych, 

a. polielektrolit do odwadniania osadów:…………………… zł/kg 

b. polielektrolit do zagęszczania osadów: …………………... zł/kg. 

zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty  

i stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

2. W przypadku ogłoszenia przez wykonawcę, w trakcie obowiązywania umowy, ofert 

specjalnych i promocyjnych, zawierających ceny netto korzystniejsze, obowiązują ceny  

z tych ofert. 

3. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ceny jednostkowej  

w następstwie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji gospodarczo-finansowych 

skutkujących nagłym wzrostem cen, mających wpływ na poziom cen asortymentu objętego 

niniejszą umową, w przypadku, gdy zmiany te spowodują zmianę ceny o min. 15%  

w porównaniu do ceny wskazanej w ofercie. 

Zwiększenie lub zmniejszenie ceny jednostkowej musi zostać poprzedzone złożeniem 

przez Stronę – w formie pisemnej lub elektronicznej - wniosku zawierającego propozycję 

poziomu zmiany cen wraz ze stosownym uzasadnieniem oraz dowodami na wzrost cen, 

przy czym każda ze Stron zastrzega sobie możliwość negocjowania propozycji cenowych 

przedstawionych we wniosku przez drugą Stronę. 

Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa powyżej, musi zostać poprzedzona 

uzgodnionym i zatwierdzonym przez Strony protokołem konieczności. W przypadku braku 

uzgodnienia protokołu konieczności w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, każda ze 

Stron jest uprawniona do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym 

umowa ulega wówczas rozwiązaniu bądź po upływie 1 miesiąca od daty złożenia 
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oświadczenia, bądź po upływie 7 dni po dokonaniu przez Wykonawcę ostatniej dostawy 

środka zamówionej przez Zamawiającego przed jego złożeniem. 

4. Cena netto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.  

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.  od dnia podpisania umowy do dnia  

30-04-2023r. 

2. W ramach umowy zamawiający będzie zgłaszał wykonawcy zamówienie jednostkowe za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………….  

Wykonawca jest zobowiązany w tej samej formie potwierdzić otrzymanie zamówienia na 

adres e-mail, z którego zamówienie zostało przesłane.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych 

od daty otrzymania zgłoszenia od zamawiającego, w ilości i asortymencie – zgodnie z 

zamówieniem jednostkowym. 

4. Miejscem wykonania dostawy, realizowanej w całości na koszt wykonawcy, jest 

oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie, 63-440 Raszków. 

§ 4 

1. W imieniu zamawiającego koordynatorem realizacji umowy będzie: 

Andrzej Sójka tel.  664 195 250 e-mail: andrzej.sojka@wodkan.com.pl, lub 

Jarosław Majchrzak 695 229 444 e-mail: jaroslaw.majchrzak@wodkan.com.pl  

2. W imieniu wykonawcy koordynatorem realizacji umowy będzie ……………………… .  

e-mail: ………………………… telefon  ………………….. lub w przypadku kiedy jest 

niedostępny ……………………………….. e-mail: ……………………. telefon 

…………………………….. 

3. Strony umowy dopuszczają następujące sposoby komunikowania się: telefonicznie, poczta 

elektroniczna, fax, listownie. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych produktów. 

2. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy ma wady, w czasie trwania gwarancji 

wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad na 

własny koszt w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji/ dostarczenia przez 

zamawiającego wadliwego produktu. 

3. W przypadku, gdy dostarczony przedmiot umowy ma braki ilościowe, zamawiający 

zgłasza reklamację faxem bądź e-mailem, a wykonawca zobowiązany jest: 

- odwrotnie potwierdzić otrzymanie faxu lub e-maila, 

- uzupełnić braki ilościowe, w terminie 5 dni od daty otrzymania reklamacji. 

4. Zamawiający wymaga aby minimalne odwodnienie osadu było większe lub równe 18 % 

s.m. 

5. Zamawiający dopuszcza maksymalne zużycie polimeru do odwadniania na poziomie 44 

kg/t s.m. 

6. Zamawiający dopuszcza maksymalną ilość zawiesiny w wodach ociekowych na poziomie 

800 mg/l. 

7. Dostawca zobowiązuje się do doboru polielektrolitów przynajmniej raz na kwartał, lub 

przy znaczącym pogorszeniu się odwadniania/zagęszczania osadów – dobór na koszt 

dostawcy. 

8. W przypadku obniżenia stopnia odwodnienia osadów poniżej 18 % s.m. i braku 

możliwości doboru polielektrolitu umożliwiającego odwodnienia na minimalnym 

poziomie 18 % s.m., Zamawiający ma prawo do zerwania umowy w trybie 

natychmiastowym. 

mailto:andrzej.sojka@wodkan.com.pl
mailto:jaroslaw.majchrzak@wodkan.com.pl
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9. W przypadku wzrostu zużycia polielektrolitu powyżej 44 kg/ t s.m. aby uzyskać stopień 

odwodnienia na poziomie minimum 18 % s.m. i braku możliwości doboru polielektrolitu 

umożliwiającego obniżenie zużycia poniżej 44 kg/t s.m., Zamawiający ma prawo do 

zerwania umowy w trybie natychmiastowym. 

§ 6 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 

NIP: 622-010-58-04. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 

NIP: ………………………. 

3. Podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury VAT będzie dostarczenie 

zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnego pod względem ilości i rodzaju  

z zamówieniem, co zamawiający potwierdzi w dniu odbioru. 

4. Zapłata faktury dokonywana będzie przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na 

fakturze, który widnieje w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” – na tzw. 

„białej liście”, zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów (t.j. Dz.U. 

z 2021r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427, z 2022r, poz. 

186),  w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

Datę zapłaty stanowi dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

6. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzega sobie prawo do 

realizowania zobowiązania metodą podzielonej płatności (split payment). 

7. W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata kwoty 

odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikająca każdorazowo z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, natomiast kwota netto 

wynikająca z każdorazowo otrzymanej faktury będzie wpłacona przez zamawiającego na 

rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. 

8. Zasady regulujące sposób dysponowania odrębnym rachunkiem bankowym VAT wynikają  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa o podzielonej płatności. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym:   a) jeżeli wykonawca dopuszcza się opóźnienia w terminach realizacji 

przedmiotu umowy określonych w § 3 ust. 3. powyżej 30 dni, 

b) w przypadku znaczącego pogorszenia odwadniania/zagęszczania i jednocześnie braku 

możliwości doboru polielektrolitu umożliwiającego polepszenie efektów 

odwadniania/zagęszczania 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w przypadku, o 

którym mowa w ust.1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu 

wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. 

§ 8 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej. 

 

§ 9 
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Wykonawca nie może przenieść na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem bezskuteczności 

przelewu wobec zamawiającego. 

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej  umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego. 

§ 13 

1. Strony umowy oświadczają, że jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

zwanego dalej RODO, przestrzegają przepisów o ochronie danych osobowych. 

2. Strony umowy wzajemnie udostępniają sobie, jako odbiorcom, dane osobowe osób 

fizycznych uczestniczących w realizacji niniejszej umowy i oświadczają, że wszystkie 

osoby, których dane dotyczą, uzyskały informację o przetwarzaniu ich danych przez 

odbiorcę.                       

§ 14 

Strony umowy zobowiązują się do aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie 

mających wpływ na jej realizację, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie 

zaniedbania tego obowiązku, pisma wysłane na ostatni adres będą uznane za doręczone. 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron umowy.  

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                            W Y K O N A W C A 

 

 

 

 

     _____________________________         __________________________ 
pieczęć firmowa, podpis i pieczątka imienna                  pieczęć firmowa, podpis i pieczątka imienna 

osób reprezentujących zamawiającego                   osób reprezentujących wykonawcę 

 

 

 

 

 
Integralną częścią umowy jest: 

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

 


