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ZAŁACZNIK NR 3  
 
Zawarta w dniu ........................ w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                            

w Częstochowie           ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał 

zakładowy w kwocie 101.074.600  PLN, pokryty w całości,  

reprezentowanym przez: ............................................................. 

zwanym dalej „Kupującym” 

a .......................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: .............................................................. 

zwanym  dalej „Sprzedawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa alkohol etylowy C2H5OH – 96% nieskażony (etylowy 

rolniczy zwykły zbożowy), dla potrzeb uzdatnienia wody, w ilości ca 65 000 litrów.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 dostarczany będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Kupującego. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 dostarczany będzie partiami, w ilościach 10 000 -               

18 000 litrów każda partia,  w terminach odrębnie ustalonych przez strony, nie później niż w ciągu 

7 dni od dnia zamówienia telefonicznego lub faxowego. 

3. Dostawy, o których mowa w ust. 2 winny się odbywać w dni robocze w godzinach od 07:15 do 

12:00. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany podanych ilości w granicach do 20 %, bez 

konieczności zmiany postanowień umowy. 

5. Sprzedawca jest zobowiązany, przy dostawie każdej partii towaru, stosować przepisy dotyczące 

sprzedaży alkoholu etylowego dla potrzeb przemysłowych. 

§ 3 

1. Każdą partię towaru, o której mowa w  § 1 ust. 2 Sprzedawca dostarczy na własne ryzyko do Stacji 

Uzdatniania Wody zlokalizowanej w m. Kolonia Wierzchowisko, ul. Zielona 9/21, gm. Mykanów, 

woj. śląskie. Koszt dostawy zawarty jest  w cenach  o których mowa w § 6 umowy. 

2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć każdą partię towaru w zaplombowanych cysternach, 

wykonanych ze stali kwasoodpornej, wyposażonych w przyrządy listwowe służące do pomiaru 

objętości wydawanego towaru oraz w zawory spustowe ø 75. 

3. Całkowite koszty związane z działalnością Urzędu Celnego ewentualnie innych organów                           

i podmiotów wykonaną dla potrzeb dostarczenia przedmiotu umowy do Kupującego ponosi 

Sprzedawca. 
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§ 4 

Sprzedawca zobowiązany jest przedłożyć Kupującemu do każdej partii towaru świadectwo jakości. 

§ 5 

Sprzedawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zakresu ochrony 

środowiska oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnego auditu  zewnętrznego strony drugiej 

w tym zakresie. 

§ 6 

1. Za przedmiot umowy, określony w § 1 Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę umowną 

wynoszącą: .............zł (słownie:................zł ) za 1 litr alkoholu, o którym mowa w § 1. 

2. Cena określona w ust. 1 jest stała i nie podlega zmianie. 

3. Do ceny podanej w ust. 1 należy doliczyć należny podatek VAT, /bez akcyzy – zgłoszenie 

rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego z dnia 08.11.2005 r./ 

4. Łączna cena przedmiotu umowy, przy ilościach określonych w § 1 stanowi kwotę 

.............................. (słownie:............................................), plus należny podatek VAT. 

§ 7 

Kupujący zobowiązany się do zapłaty ceny za przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania 

faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy w ......................... nr ............... .  

§ 8 

1. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze NIP  ......................................... 

2. Kupujący oświadcza, że jest płatnikiem VAT o numerze  NIP PL 573-000-38-41. 

§ 9 

Z ramienia Kupującego upoważnionymi do dokonywania zamówień, o których mowa w § 2 ust. 2 są: 

....................................................................................  

§ 10 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty, na rzecz 

Kupującego, następujących kar umownych:  

1. w wysokości 10 %, ceny określonej w § 6 ust. 4 gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, 

2. w wysokości 0,3 %, wartości umownej partii towaru nie dostarczonego w terminie za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

§ 11 

Kupujący może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 

§ 12 

Termin realizacji umowy   od dnia ................. do dnia............... . 
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§ 13 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy 

właściwy dla Kupującego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

 
                  Kupujący:                                                                          Sprzedawca:     


