załącznik nr 5 – wzór umowy

Umowa nr ZGK/……………../2018
zawarta w dniu…………………………. w Kątach Wrocławskich pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą: 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1-go
Maja 26B, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS 0000063479, nr NIP 913-00-03-094, nr REGON: 932195516 o kapitale
zakładowym w wysokości 82 602 993,60
zł
zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym”,
którą reprezentują:
Janusz Koźmiński - Prezes Zarządu
a
………………………………, zamieszkałym w ............................. przy ul. ……………………..,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą : ................ z siedzibą w ..............................
przy ul. ………………………….., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej
przez ……………………… pod nr ewid. ........................, REGON: …………................., NIP:
.....................zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą
lub
Spółką ........................... z siedzibą w .............................. przy ul……………………………… wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w …………………………….. Wydział ….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS ..........., REGON: ............., NIP: .............................., o kapitale zakładowym
w wysokości …………… zł,
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą , reprezentowaną przez:
- ................................................... - ……………………………,
- ................................................... - …………………………….
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca wykonanie okresowych badań wody, ścieków oraz osadów

ściekowych, odpadów i wody powierzchniowej w zakresie parametrów
fizykochemicznych i bakteriologicznych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
określonych w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wdrożony system zachowania jakości w rozumieniu
przepisów o normalizacji oraz certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności w zakresie normy EN ISO/IEC 17025:2001.
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących,
wydany przez ………………………… z dnia ……………. nr ……………………………………………
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań:

a) Dla monitoringu kontrolnego w terminie do 10 dni od daty poboru prób
b) Dla monitoringu przeglądowego w terminie do 21 dni od daty poboru prób
c) W zakresie badań ścieków, osadów, odpadów i wody powierzchniowej w terminie do
10 dni od daty poboru prób

2. Sprawozdania należy sporządzać w formie elektronicznej i przesyłać do Zamawiającego
na adres e-mail: zgk@zgk-katy.pl.
3. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom Wykonawcy dostępu do
obiektów badań oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane badania.
4. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego, telefonicznie lub emailem o dacie dokonywania wszystkich badań, z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a w szczególności
zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania telefonicznie Zamawiającego o
przekroczeniach norm parametrów mikrobiologicznych w próbkach wody pitnej.
6. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu dostęp do elektronicznego
systemu umożliwiającego podgląd on-line wyników badań ścieków.
§3
Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać wyników badań objętych umową w celu ich
dalszego przetwarzania.
§4
1. Sprawozdania z badań wody i ścieków Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać
do Zamawiającego w formie elektronicznej z ważnym podpisem elektronicznym.
2. Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane w przypadku niezgłoszenia
przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień ust. 4.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do
wykonanego przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Jeżeli przy odbiorze prac Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek i
uzupełnień w wykonanym opracowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykonać je
nieodpłatnie, w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni.
5. Wszystkie uzupełnienia wykonywanego przedmiotu zamówienia, których konieczność
wykonania wyniknie nie z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres umowy, wykonane
zostaną przez Wykonawcę odpłatnie, według uzgodnionej ceny, w uzgodnionym przez
Strony terminie.
§5

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia…………………….do dnia
………………………………
Wartość umowy stanowi cena oferty w kwocie………………………zł netto
(słownie:………………………….) tj. zł brutto (słownie:………………………………………..), w tym
podatek VAT (23%) w kwocie ……………………………zł zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1.
2. Wartość umowy nie stanowi rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy. Rzeczywiste
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie ustalone na podstawie cen netto
określonych w załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Ceny określone w załączniku nr 2 do umowy nie ulegną zmianie przez cały okres trwania
umowy.
4. Do cen netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
5. Rozliczenie należności za wykonane analizy następowało będzie po przekazaniu
sprawozdania z wykonanych analiz w formie papierowej oraz elektronicznej.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace należność
wynikającą z wystawionych faktur VAT. Należność ustalona zostanie stosownie do
zakresu wykonanych badań wykonanych w danym okresie rozrachunkowym.
7. Należność Wykonawcy za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek
bankowy
Wykonawcy
prowadzony
przez
Bank
........................................................................................
Nr
konta......................................................................................................................................
w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
9. W przypadku zwłoki w płatności należnych kwot Zamawiający płacić będzie Wykonawcy
odsetki ustawowe.
10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
…………………………………………..
11. Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 913-00-03-094.
§6
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu badań laboratoryjnych w terminie o którym mowa w § 2 Umowy
- w wysokości: 0,10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 5, ust.
1, za każdy dzień zwłoki.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy określonego w § 5, ust. 1 umowy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody zamawiający może dochodzić odszkodowania na

zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedłożonych do
zapłaty faktur za dany okres.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary
umowne.
§7
Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
Po stronie Wykonawcy:
................................................. tel………………………………….
Po stronie Zamawiającego:
w zakresie badań wody –Krzysztof Lazarowicz tel. …………………………………………..
w zakresie badań ścieków, odpadów, osadów – Agnieszka Kalitka, tel…………………………………..

§8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 10

Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
Załączniki stanowią integralna część umowy:
1) Załącznik nr 1 – formularz oferty
2) Załącznik nr 2 – zakres badań wody, ścieków, osadów i odpadów
3) załącznik nr 3 - harmonogram badań ścieków, osadów i odpadów
4) załącznik nr 4 – harmonogram badań wody i popłuczyn
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