
Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

Umowa nr ………/NS/2019 
o wykonanie badań laboratoryjnych 

zawarta w dniu …….2019 roku pomiędzy: 
 
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku 
przy ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000206420, o kapitale zakładowym 20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, 
REGON 430073641 reprezentowanym przez: 
dr Waldemara Suchanka - Prezesa Zarządu, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
………………………………. 
………………………………. 
reprezentowanym przez:  
…………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zwana dalej „Umową”, 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego: 
 

- poboru, transportu i analizy1 próbek wody w zakresie określonym w ofercie z dnia ………………. (dalej: oferta) 
według harmonogramu określonego przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej: SIWZ). 

WARUNKI UMOWY 

§ 2  

1. Usługi Wykonawcy wykonywane będą w zakresie określonym w SIWZ oraz w ofercie, stanowiącymi 
integralną częścią umowy. 

2. Usługi Wykonawcy wykonywane będą zgodnie z harmonogramem określonym przez Zamawiającego 
w SIWZ. 

3. Pozostałe usługi Wykonawcy nie ujęte w harmonogramie, wykonywane będą po otrzymaniu od 
Zamawiającego pisemnego zlecenia. Zlecenia wysyłane będą na adres e-mail …………… . 

§ 3  

1. Koszty usług świadczonych przez Wykonawcę ponosi Zamawiający zgodnie z cennikiem zawartym w ofercie. 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za otrzymane faktury w terminie 14 dni od jej dostarczenia do 
Zamawiającego na rachunek bankowy podany na fakturze. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie na 
podstawie cen jednostkowych i rzeczywistej ilości wykonanych analiz. 

2. Faktury będą wystawiane w formie papierowej lub w formie elektronicznej i wysyłane przez Wykonawcę na 
adres Zamawiającego: KPWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik lub na adres mailowy 
Zamawiającego: biuro@kpwik.krasnik.pl. 

§ 4  

1. Szczegółowy cennik analiz zawiera oferta Wykonawcy. Ceny pozostają niezmienne przez okres trwania 
umowy. 

2. W przypadku zleceń dodatkowych poboru i analizy wody, nie objętych harmonogramem będzie 
obowiązywał cennik Wykonawcy. 

§ 5  

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny. 
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2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy również gdy Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z niniejszą 
umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania i nie podjął kroków zaradczych w terminie 3 dni 
od wezwania do należytego wykonywania zobowiązań; termin na odstąpienie od umowy wynosi 30 dni od 
dnia przesłania przez Zamawiającego wezwania do należytego wykonywania zobowiązań. 

WARUNKI WYKONYWANIA ANALIZ ORAZ PREZENTACJI WYNIKÓW 

§ 6  

1. Zamawiający akceptuje metodyki badawcze zawarte w ofercie. 
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową jakość wykonania analiz w tym zgodność z 

aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami wynikającymi ze zlecenia Zamawiającego.  
3. Wykonawca będzie pobierał i transportował próbki do badań we własnym zakresie.2 

§ 7  

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy wyłącznie z pracownikami mającymi niezbędne kwalifikacje 
zawodowe i odpowiednie wykształcenie, którzy zobowiązani są do zachowania poufności.  

§ 8  

1. Wyniki analiz wykonanych przez Wykonawcę będą udostępniane elektronicznie, w terminie 5 dni od daty 
sporządzenia sprawozdania z badań, nie później jednak niż 20 dni od dnia pobrania próbek, na 
indywidualnym koncie Zamawiającego poprzez serwis online na stronie internetowej: ……………… lub 
przesyłane do Zamawiającego w formie elektronicznej na adres laboratorium@kpwik.krasnik.pl.  

2. Zamawiający otrzyma po podpisaniu umowy informację o loginie i haśle do swojego konta, drogą e-mail na 
adres: laboratorium@kpwik.krasnik.pl. W przypadku jeżeli posiada te dane na podstawie dotychczasowej 
współpracy, pozostają one bez zmian. 

3. Po zakończeniu analiz, wyniki badań ujęte będą w formie sprawozdania opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Sprawozdanie to będzie dostępne do pobrania przez Zamawiającego na koncie 
klienta w formie pliku pdf lub przesłane do Zamawiającego w takiej formie. 

4. Wykonawca na życzenie Zamawiającego, wyrażone w dowolnej formie pisemnej, może wysłać sprawozdanie 
w formie papierowej pocztą, za dodatkową opłatą, określoną w ofercie. 

 
KONTROLA PRZEPROWADZANYCH ANALIZ I POUFNOŚĆ 

§ 9  

1. W przypadku otrzymania niezgodnych wyników analiz mikrobiologicznych, ujawnionych w toku badania, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie, telefonicznie lub e-mailem, 
Zamawiającego na wskazany w pkt. 2 kontakt.   

2. Zamawiający upoważnia wymienione niżej osoby do otrzymywania w/w powiadomień: 
Ilona Przywara,  laboratorium@kpwik.krasnik.pl, tel. 81 825 68 09 w. 601. 

3. Strony ustalają, że wszystkie sprawozdania stanowią informację poufną, chyba że ich ujawnienia zażądał 
uprawniony organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie obowiązywania niniejszej umowy na 
zasadach wynikających z wymogów akredytacji ISO 17025 oraz interpretacji Polskiego Centrum Akredytacji. 

§ 10  

Ponadto Wykonawca oświadcza, że: 
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1. Laboratoria ……………….. w których będą wykonywane badania, posiadają akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji - na zgodność z ISO:17025.  

2. Pobór próbek jest akredytowany zgodnie z zakresem akredytacji a próbkobiorcy, pobierający próbki, 
dysponują specjalistycznym sprzętem do przewozu próbek zapewniającym warunki transportu zgodnie z 
aktualnymi przepisami. Wszystkie próby z terenu całej Polski dostarczane są do laboratorium w ciągu 12 
godzin od ich pobrania, a warunki przewożenia są rejestrowane od momentu pobrania do dostarczenia do 
laboratorium. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY 

§ 11  

Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony do 31.01.2020 roku.  

§ 12  

Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

§ 13  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru oferty Dostawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w § 
24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. 

§ 14  

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 15  

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 16  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 
 
 
 

Wykonawca:                                                            Zamawiający: 
 
 

 


