Załącznik 8 do Zaproszenia

Wzór- UMOWA nr ……….
zawarta dnia ……………………….…w Chocianowie pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Chocianowie z siedzibą przy ul. Głogowskiej 14, 59-140 Chocianów, NIP 692-22-82-211, REGON
390 928 599, KRS 0000009336 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX
Wydział Gospodarczy. Kapitał Zakładowy 2 171 500 zł. Tel. 76-818-55-76, fax:76-818-34-50,
www.pwk-chocianow.pl, reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Marta Burzyńska
Członek Zarządu ds. Technicznych – Paweł Najdek
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4
pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na
realizację przedmiotu zamówienia: Wykonywanie analiz wody na sieciach i zakładach uzdatniania wody
na terenie gminy Chocianów w 2020 roku, została zawarta umowa następującej treści:
§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie analiz wody na sieciach i zakładach uzdatniania wody na terenie gminy
Chocianów.
2. Szczegółowy zakres analiz zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – harmonogram poboru prób próbek
wody (załącznik nr 2) oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3.
3. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej
na realizację zadania lub zdarzenia, o którym mowa w §3 ust. 7.
§3
1. Próby do badań pobierane będą przez przedstawiciela Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do poboru próbek i ponosić koszty transportu próbek do miejsca wykonywania
analizy laboratoryjnej. Koszty poboru i transportu są zawarte w cenie badań.
3. Wykonawca oświadcza, że stosowana do prac pomiarowych i analitycznych aparatura odpowiada wymogom
metodyk pomiarowych, podlega sprawdzeniu i wzorcowaniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać badania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca gwarantuje wymagany poziom jakości usług zgodnie z Certyfikatem Akredytacji.
6. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania powtórnego badania
w przypadku, gdy wynik badania odbiega w sposób istotny od poprzednich wyników lub z jakichkolwiek
przyczyn budzi wątpliwości.
7. W przypadku utraty Certyfikatu Akredytacji Wykonawca obowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o
powyższym fakcie w ciągu trzech dni i nie pobierania prób do badań, a niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z
dniem utraty Certyfikatu Akredytacji przez Wykonawcę.
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§4
1. Pobór prób wody do analiz odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w ciągu ………… godzin od otrzymania zgłoszenia e-mail od
Zamawiającego.
2. Wyniki analiz ścieków Wykonawca będzie dostarczał w terminie do 10 dni, od dnia poboru prób.
3. Wyniki analiz, podpisane przez osobę upoważnioną do wykonywania analiz, należy przesyłać drogą
elektroniczną na adres: k.salaguba@pwk-chocianow.pl
4. Osoby uprawnione do realizacji umowy:
- ze strony Zamawiającego: Karolina Sałaguba, tel. 76 818 50 79, e-mail: k.salaguba@pwk-chocianow.pl
- ze strony Wykonawcy: …………………………………………..., tel. ………………………., e-mail ……………………….
5. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zmianie osoby odpowiedzialnej za prawidłową
realizację umowy, jednak zmiany osoby/ osób odpowiedzialnych za realizację nie wymaga zmiany umowy.
§5
1. Wartość przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie złożonej oferty – Formularza cenowego, stanowiącego
Załącznik nr 1 do umowy:
łączną wartość netto: ………………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………/100),
wartość VAT (……%): …………………………
łączna wartość brutto: ……………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………………/100),
2. Wykonawca oświadcza, iż ceny w złożonej ofercie będą niezmienne i niewaloryzowane przez okres trwania
umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy również koszty
uwzględnione w §3 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.
4. Podstawę rozliczeń pomiędzy Stronami stanowią analizy wykonane przez Wykonawcę w danym okresie
rozliczeniowym.
5. Fakturowanie usług następować będzie w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
usługi zostały wykonane. Data sprzedaży winna dotyczyć usług wykonanych w danym miesiącu oraz
potwierdzonych wynikami analiz.
6. Wykonawca wraz z fakturą przedstawi zestawienie analiz wykonanych w danym miesiącu.
7. Należność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na podane przez Wykonawcę konto, wskazane w
wystawionej fakturze, w terminie …………. dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (termin
zadeklarowany w formularzu ofertowym).
8. Wykonawca będzie wystawiać faktury zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatkach od towarów i

usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
9. Zamawiający wstrzyma zapłatę do momentu otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z zestawieniem
wykonanych analiz.
10. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na co najmniej 7 dni przed
terminem jej płatności. W przypadku nie zachowania tego terminu, termin zostanie przedłużony o czas
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opóźnienia, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo naliczania odsetek umownych z tytułu opóźnienia
w zapłacie.
11. W przypadku dokonania przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy płatności w terminie wcześniejszym
niż ustalony w ust. 7 Strony ustalają następującą wartość skonta:
a. 1% - przy dokonaniu płatności w terminie do 21 dni,
b. 1,5% - przy dokonaniu płatności w terminie do 14 dni,
c. 2% przy dokonaniu płatności w terminie do 7 dni.
12. Jeżeli Zamawiający dokona płatności z uwzględnieniem skonta, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
faktury korygującej nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
13. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
§6
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §4 ust. 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia netto, o którym
mowa w §5 ust. 1 , za każdą godzinę opóźnienia.
1.2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto,
o którym mowa w §5 ust. 1 przysługującego za przedmiot umowy.
1.3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w §5 ust. 1 przysługującego za przedmiot umowy.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia ich
naliczenia i skutecznego powiadomienia.
3. W przypadku niezapłacenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 2,
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§7
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w zaproszeniu oraz
określił warunki takiej zmiany.
2. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
3.1. nieprawidłowego lub nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz niezaprzestania naruszania
postanowień umowy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
3.2. opóźnienia w usunięciu lub odmowy usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego w wykonanym
przedmiocie umowy;
3.3. zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru lub
ewidencji;
3.4. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
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4. Dopuszcza się zmiany w umowie w przypadku zmiany stawki podatku VAT stosowanego w ramach umowy o
zamówienie, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, tj.
wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy zostanie zmienione stosownie do zmienianej stawki VAT.
5. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia
upływającego ostatniego dnia miesiąca.
6. Strony mogą odstąpić od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
7. Odstąpienie od umowy winno być dokonane na piśmie i zawierać uzasadnienie.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:
1) Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
§9
W przypadku gdyby Wykonawca realizował przedmiot umowy bez należytej staranności lub sprzecznie z umową,
Zamawiający ma prawo:
a) nakazać Wykonawcy zaprzestania wykonywania przedmiotu zamówienia,
b) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
c) powierzyć poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt Wykonawcy,
d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody.
§10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§11
Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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