Numer zamówienia: ES/252/4/2021

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Umowa nr ………/ES/2021
o wykonanie badań laboratoryjnych
zawarta w dniu ……2021 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:
Ireneusza Ofczarskiego - 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 zlecenie Zamawiającego:1
1. akredytowanego poboru, transportu i analizy próbek ścieków w zakresie określonym w ofercie
z dnia ………………. (dalej: oferta) według harmonogramu określonego przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz
2. akredytowanego poboru, transportu i analizy 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. SIWZ i oferta
stanowią integralną częścią niniejszej umowy.
2. Usługi Wykonawcy wykonywane będą zgodnie z harmonogramem określonym przez
Zamawiającego w SIWZ.

1

Zakres przedmiotu zamówienia zostanie ustalony w zależności od tego, na ile części zamówienia zostanie podpisana
umowa z wybranym Wykonawcą.

§3
1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
złożonej oferty Wykonawcy w wysokości netto: ……………………… zł (słownie: …………………………)
brutto: ………………………. zł (słownie: …………………………). W przypadku zmiany przepisów w zakresie
wysokości podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część usług
wykonaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom, natomiast wartość wynagrodzenia netto
pozostanie bez zmian.
2. Wartość umowy określona w ust. 1 ma charakter szacunkowy, zapłacie podlegać będzie wartość
faktycznie zrealizowanych usług, uzależnionych od potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie będzie
żądał odszkodowania z tytułu niewyczerpania kwoty określonej w ust. 1.
3. Ceny jednostkowe wymienione w złożonej ofercie obowiązują do końca realizacji umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej (NIP): 715-020-02-47.
5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji
Podatkowej (NIP): ………………………...
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalone będzie na podstawie cen jednostkowych
określonych w ofercie i rzeczywistej ilości wykonanych analiz.
7. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy rozliczeniowy znajdujący się
w elektronicznym wykazie przedsiębiorców prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową
Nr ……………………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
8. Zmiana powyższego rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego
poinformowania Zamawiającego.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
10. 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
Szczegółowy cennik analiz zawiera oferta Wykonawcy. Ceny pozostają niezmienne przez okres trwania
umowy.
§5
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
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1) w całości, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy zgodnie z harmonogramem
określonym w SIWZ; w takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin
na rozpoczęcie realizacji usług; w przypadku braku spełnienia świadczenia w tym terminie
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym
upłynął dodatkowy termin rozpoczęcia realizacji usług;
2) w niewykonanej części, jeżeli:
a) Wykonawca opóźnia się w realizacji usług względem terminów określonych
w harmonogramie; w takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin na wykonanie analiz; w przypadku braku spełnienia świadczenia w tym terminie
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia,
w którym upłynął dodatkowy termin realizacji dostawy;
b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania - w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia niezgodności
realizacji zamówienia zgodnie z umową lub stwierdzenia nienależytego wykonywania
zobowiązań przez Wykonawcę.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca,
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 powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem
terminu odstąpienia.
5. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 2 Strony dokonają jej
rozliczenia według stanu analiz wykonanych na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od
umowy jako dzień odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2
Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie za szkody wynikłe z opóźnienia
Wykonawcy.
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2
pkt 1 umowa uważana jest za nie zawartą, lecz postanowienia dotyczące kar umownych uważa się
za obowiązujące.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
w formie kar umownych w następujących wysokościach:
1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji usług;
2) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy w całości
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1;
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3) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % Wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy w części
z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2.
2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej
wysokości kary z kwoty należnej Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury na co
Wykonawca wyraża zgodę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty doręczenia mu
noty obciążeniowej.
4. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania – na zasadach ogólnych
określonych w kodeksie cywilnym – przewyższającego wysokość kar umownych.
WARUNKI WYKONYWANIA ANALIZ ORAZ PREZENTACJI WYNIKÓW
§7
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową jakość wykonania analiz w tym
zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami wynikającymi ze zlecenia
Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie pobierał i transportował próbki do badań we własnym zakresie.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do współpracy wyłącznie z pracownikami mającymi niezbędne
kwalifikacje zawodowe i odpowiednie wykształcenie, którzy zobowiązani są do zachowania poufności.
§9
1. Wyniki analiz wykonanych przez Wykonawcę będą udostępniane elektronicznie, w terminie 5 dni
od daty sporządzenia sprawozdania z badań, nie później jednak niż 14 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.2
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.

2

Jeżeli Wykonawca udostępnia wyniki za pośrednictwem platformy elektronicznej
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4. Wykonawca na życzenie Zamawiającego, wyrażone w formie pisemnej lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej, zobowiązany jest wysłać sprawozdanie w formie papierowej pocztą, bez
dodatkowego wynagrodzenia.
KONTROLA PRZEPROWADZANYCH ANALIZ I POUFNOŚĆ
§ 10
1. Strony ustalają, że wszystkie sprawozdania stanowią informację poufną, chyba że ich ujawnienia
zażądał uprawniony organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie obowiązywania niniejszej umowy
na zasadach wynikających z wymogów akredytacji ……………………… oraz interpretacji Polskiego
Centrum Akredytacji.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że:
1. Laboratoria Wykonawcy, w których będą wykonywane badania, posiadają akredytację Polskiego
Centrum Akredytacji - na zgodność z ……………………………...
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
§ 12
Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 31.03.2022 roku.
§ 13
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
jej nieważności dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, dokonywać obciążeń tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne
skutki, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części, a także zastawienia
lub przeniesienia korzyści wynikającej z niniejszej umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym
także poprzez dokonywanie zastawu czy objęcie umową poręczenia lub czynności wywołującej
podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane bez uzyskania wymaganej zgody
Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne.
§ 14
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
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2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której
dokonano wyboru oferty Wykonawcy, 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.
§ 15
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 16
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego.
Wykonawca:
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Zamawiający:

