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UMOWA - projekt 

zawarta w dniu ……..2021  roku, w Chełmie, pomiędzy:  
Chełmskim Parkiem Wodnym i Targowiskami Miejskimi Sp. z o.o. w Chełmie w restrukturyzacji, ul. 
Lubelska 133 A, 22-100 Chełm, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000123412  przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 17 677 000 zł, NIP 563-19-53-367, 
REGON 110256409, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

       Artura Juszczaka – Prezesa Zarządu  
a  
………………………. zwanym dalej "Wykonawcą", 

wspólnie zwane również „Stronami”,  

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Umowa niniejsza określa warunki realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania 
ofertowego. 

2. Zapytanie ofertowe, załączniki, oferta, dokumenty złożone przez Strony w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego stanowią nierozłączną część umowy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY,  

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby Chełmskiego Parku 
Wodnego, w okresie 12 - tu miesięcy. 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz ilości zawarte są w załączniku nr 1 do umowy.  
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w opakowaniach, które nie mogą: 

      2.1. być podatne na oddziaływanie podchlorynu prowadzącego do ich zniszczenia lub znacznego         
 osłabienia, 
      2.2. powodować niebezpiecznych zjawisk, np. oddziaływać katalitycznie na podchloryn lub reagować z 
 nim. 

3. Wykonawca z każdą dostawą zobowiązany jest dostarczyć: 
3.1. Aktualną kartę charakterystyki, 
3.2. Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 
3.3. Świadectwo kontroli jakości produktu (dla przykładowej partii podchlorynu). 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania zamówień i realizacji przedmiotu umowy w 

zależności od jego potrzeb, tym samym ma prawo ograniczania zamawianej ilości przedmiotu 
umowy, co może spowodować zmniejszenie wartości dostaw oraz maksymalnej wartości umowy. 
Powyższe nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

5. Podane ilości przedmiotu umowy są wielkościami szacunkowymi i w związku z powyższym 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu w zakresie objętym ofertą 
Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany zamówienia 
składanego przez Zamawiającego. 

6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie za niepełną realizację zamówienia, ani roszczenie 
odszkodowawcze z tytułu niepełnej realizacji zamówienia objętego ofertą Wykonawcy. 

7. Wykonawca zapewnia odbiór pustych opakowań z magazynu zamawiającego po dostarczanej 
chemii basenowej w sposób określony w § 5 ust. 5 niniejszej umowy. 

 

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY, WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Maksymalną wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę ………… brutto (słownie zł: 
…………………..), tj. …………………… zł netto.  

2. Ceny jednostkowe zostały określone w załączniku nr 1 do umowy (szczegółowy opis i kalkulacja 
ceny). 

3. Podana maksymalna wartość brutto zawiera cenę netto, podatek VAT, cło, koszty transportu  
i ubezpieczenia w drodze do Zamawiającego, rozładunek oraz inne koszty mające wpływ na 
prawidłową realizację zamówienia. 

4. W okresie trwania umowy ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do umowy nie mogą ulec 
podwyższeniu. 
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5. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy z tego tytułu obejmuje dostawy wykonane po dacie wejścia w życie ustawy regulującej 
zmiany. 

6. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę i dostarczanych każdorazowo za dostarczony przedmiot umowy, 
którego odbiór i rozładunek będzie protokolarnie lub na dokumencie WZ potwierdzony przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron. 

7. Należność Wykonawcy oparta na prawidłowo wystawionej fakturze zostanie przelana na konto 
podane na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do Zamawiającego i pozytywnej 
weryfikacji faktury z protokołem lub dokumentem WZ, o którym mowa w ust. 6. Jako dzień zapłaty 
faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Nazwa przedmiotu zamówienia, wielkość opakowania, jednostka miary oraz cena na fakturze muszą 
być identyczne z przedmiotem zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do umowy (kalkulacja 
ceny) oraz ofercie Wykonawcy. Faktury wystawiane w inny sposób nie będą honorowane przez 
Zamawiającego a Wykonawca będzie każdorazowo wzywany do wystawienia prawidłowej faktury 
lub jej korekty. 

§ 4 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 

1. Dostawa będzie realizowana każdorazowo na podstawie zamówień Zamawiającego, jednakże 
termin dostawy nie może być dłuższy niż …….. dni  robocze od daty wysłania zamówienia. 

1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia towaru z adnotacją „PILNE”. Takie zamówienia 
realizowane będą w ciągu 3 dni od momentu wysłania zamówienia. 

2. Zamówienia będą wysyłane e-mailem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy, tj.: …………………. 
 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI, 

 WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU PUSTYCH OPAKOWAŃ  

1. Umowa będzie realizowana w okresie od 18.01.2021 r. do 18.01.2022 r. 
2. Dostawy realizowane będą minimum dwa razy w miesiącu na podstawie zamówień wysłanych drogą 

elektroniczną na adres e-mail: …………………. z zastrzeżeniem, że zakres każdej dostawy będzie 
ustalany zgodnie z § 2 ust. 4 i 5. 

3. Zamawiający każdorazowo potwierdzi odbiór zamawianej partii (na dokumentach WZ) 
przedłożonych przez Wykonawcę, poprzez podpis przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, przy ul. 
Lubelskiej 133 A w Chełmie (22-100 Chełm). 

5. Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego puste opakowania na zasadach zgodnych z 
obowiązującymi przepisami prawa, bez dodatkowych kosztów. 

5.1. Wykonawca przy każdym odbiorze pustych opakowań dostarczy Zamawiającemu dokument 
podpisany przez przedstawicieli obu Stron, który będzie potwierdzał odbiór pojemników. 

       5.2. Termin odbioru zużytych opakowań zostanie ustalony każdorazowo drogą mailową i nie będzie  
             dłuższy niż 10 dni od powiadomienia Wykonawcy o potrzebie odbioru. 
 

§ 6 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca zapewnia okres gwarancji jakości i utrzymania parametrów dla każdej dostarczanej 

partii podchlorynu sodu …… miesiące, licząc od dnia dostarczenia. 
1.1. Okres trwałości pozostałych produktów wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy. Okres gwarancji   
      został określony w załączniku do umowy „szczegółowy opis i kalkulacja ceny”. 
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru zamówienia przedmiotu umowy 
3. Reklamacje Zamawiającego realizowane będą w terminie 3 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia. 
4. W przypadku reklamacji realizowanej w zakresie gwarancji jakości, koszty transportu przedmiotu 

umowy pokrywa Wykonawca. 
5. Reklamacje ilościowe i jakościowe Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy e-mailem na adres 

podany w § 12 ust. 2.  
6. Wykonawca zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez 

Zamawiającego reklamacji w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w 
ww. terminie jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji.  

 
§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 
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1.1. Zwłoki w dostawie zamawianego towaru – 1% wartości brutto preparatów nie dostarczonych 
       w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji przedmiotu umowy, łącznie jednak nie  
       mniej niż 50,00 zł za zwłokę w realizacji jednego złożonego przez Zamawiającego zamówienia. 
1.2. Odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10%  
      całkowitego wynagrodzenia brutto określonego § 3 ust. 1, za niezrealizowaną część umowy. 
1.3. Zwłoki w realizacji reklamacji – 1% wartości brutto wynagrodzenia należnego za  
       reklamowaną dostawę za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
1.4. Zwłoki w odbiorze pustych opakowań przy uwzględnieniu § 5 ust. 5 pkt.5.2 – 50 złotych za każdy  
       rozpoczęty dzień zwłoki. 
2.  W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych       
     Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
3. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty w terminie w jej treści określonym. Wykonawca  
    wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 

1.1. upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
1.2. nie dostarczenia przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w zamówieniu wysłanym w sposób 

określony w § 4 ust. 2, w terminie do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, 
1.3. nie dostarczenia żądanych dokumentów wyszczególnionych w § 2 ust.3 niniejszej umowy, w 

terminie do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, 
1.4. zmiany producenta dostarczanego środka, bez wcześniejszej pisemnej informacji ze strony 

Wykonawcy i akceptacji zmiany przez Zamawiającego, 
1.5.  nie zrealizowania reklamacji w terminie do 10 dni roboczych od dnia jej złożenia. 
2.    Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, w terminie do miesiąca od dnia zaistnienia 

przyczyn uzasadniających skorzystanie przez Zamawiającego z umownego prawa do odstąpienia. 
3.    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 miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

§ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Ewentualne spory Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. Uważa się, że próba 
ugodowa nie doszła do skutku, jeżeli Strony nie uzgodniły stanowiska w ciągu 10 dni od daty 
doręczenia zawiadomienia o przyczynie sporu przesłanego listem poleconym. 

2. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie polegać będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

§ 10 

PRZENIESIENIE ZOBOWIĄZAŃ 
Wierzytelności wynikające z umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami, nie mogą być bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (pod rygorem nieważności) przeniesione przez 
Wykonawcę na osoby trzecie (art. 514 k.c.). 

 

§ 11 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ścisłego współdziałania w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowej realizacji Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 
§ 12 

OSOBY DO KONTAKTU 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, po stronie Zamawiającego jest: 
1.1. W zakresie składania zamówień: 
1) Monika Steszuk tel. 82 570 79 06, wew. 117, e-mail: przetargi@parkwodnychelm.pl 
1.2. W pozostałym zakresie: 
Łukasz Steszuk, tel. 82 570 79 03 wew. 107 i 121.  
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym, po stronie Wykonawcy jest: ………..           
WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY 
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