PROJEKT

Załącznik nr ….
UMOWA
o świadczenie usług laboratoryjnych
w dniu …………………….. w …………………………..pomiędzy:
Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.,
z siedzibą w Truskawiu (kod 05-080 Izabelin) przy ul. Mokre Łąki 8, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000008464, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-1592-156, REGON: 017277808, kapitał zakładowy w wysokości
26 539 205,00 zł;
reprezentowaną przez:
1)
2)

Piotra Rudzkiego - Członka Zarządu,
Marcina Sobczaka - Członka Zarządu,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………,
z siedzibą w ……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego po numerem KRS ……………………, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:
…………………………………., REGON: ……………….., kapitał zakładowy w wysokości ………………..;
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie
zapytania ofertowego w oparciu o § 14 (Rozdział VI) Regulaminu udzielania zamówień
publicznych obowiązującego w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
„Mokre Łąki” Sp. z o. o. została zawarta umowa (dalej jako Umowa) o następującej treści :
§ 1.
Oświadczenia Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca oświadcza, że :
a) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy usługi laboratoryjne,
polegające na badaniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym
wody surowej i wody uzdatnionej, badaniu ścieków oczyszczonych i surowych

oraz odpadów powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków
bytowych i ścieków komunalnych,
b) posiada narzędzia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prowadzenia
działalności w zakresie świadczenia powyższych usług oraz dysponuje
udokumentowanym systemem jakości prowadzonych badań wody, zgodnym
z wymaganiami zawartymi w aktualnym wydaniu normy PN-EN ISO/EC-17025,
zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego stosownie do przepisu art.12 ust.4 i art.12a ustawy z dnia 7 czerwca
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn. zm. – dalej jako ustawa o zzw),
c) posiada ważny Certyfikat Akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji,
na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku (t. j. Dz. U. z 2017 r poz.1398)., wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025
o numerze akredytacji……………………., z terminem ważności do dnia ……………………
roku, uprawniającym do wykonywania badań w zakresie, objętym niniejszą Umową
oraz zobowiązuje się do jego utrzymywania w okresie Umowy; poświadczona kopia
Certyfikatu Akredytacji stanowi załącznik nr. 1 do Umowy,
d) posiada ważną polisę OC na kwotę ……………… i zobowiązuje się do jej utrzymywania
przez cały okres Umowy; poświadczona kopia polisy OC stanowi załącznik nr 2
do Umowy,
e) zobowiązuje się do świadczenia usług, objętych Umową ze starannością wymaganą
przy profesjonalnym świadczeniu usług.
§ 2.
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz
Zamawiającego następujących usług z zakresu specjalistycznych badań laboratoryjnych:
a) badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (w tym wody surowej
i uzdatnionej) produkowanej przez Zamawiającego, w ramach wewnętrznej kontroli
jakości w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem
określonych treścią Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294
– dalej, jako Rozporządzenie), w zakresie i z częstotliwością określonymi w treści
pkt.1, 3 i 4 załącznika nr 3 do niniejszej Umowy,
b) badania ścieków surowych i oczyszczonych odbieranych przez Zamawiającego,
w zakresie wymagań, określonych treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska (Dz.U. z 2014 r., poz.1800), w zakresie i z częstotliwością, określonymi
w treści pkt. 2 załącznika nr 3 do niniejszej Umowy,

c) badanie odpadów powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków
bytowych i ścieków komunalnych przez Zamawiającego, w zakresie wymagań,
określonych treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r.
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 r., poz.257), w zakresie
i z częstotliwością, określonymi w treści pkt.5 załącznika nr 3 do niniejszej umowy.
2. Przy realizacji usług o których jest mowa w ust.1, Zleceniobiorca będzie stosował metody,
określone w Rozporządzeniu.
3. Przy wykonywaniu będących przedmiotem Umowy usług z zakresu specjalistycznych
badań laboratoryjnych, Zleceniobiorca będzie dochowywał wymogów, określonych
przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawą o zzw w taki sposób, aby uprawnione
do kontroli organy, zwłaszcza zaś uprawnione w zakresie kontroli wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, nie podnosiły względem Zamawiającego żadnych zastrzeżeń ani
roszczeń.
4. Dla celów Umowy, Zleceniobiorca będzie pobierał próbki …………………...w …………………
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym telefonicznie, na co najmniej …. przed
planowanym terminem pobrania próbek.
5. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pobranych próbek przechodzi na
Zleceniobiorcę z momentem pobrania próbki.
6. Zleceniobiorca po wykonaniu każdej usługi badania, objętej przedmiotem Umowy
zobowiązuje się każdorazowo do przekazywania Zamawiającemu wyników badań
w formie Sprawozdania nie później, niż w terminie …. dni od wykonania danego badania,
poprzez udostępnienie Zamawiającemu kodu dostępu do wewnętrznego systemu
Zleceniobiorcy na jego stronie internetowej lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie
Sprawozdania z adresu poczty elektronicznej Zleceniobiorcy: …………………………..na adres
poczty elektronicznej Zamawiającego: e-mail: anna.czerwinska@mokrelaki.pl oraz
w formie papierowej poprzez przesłanie Sprawozdania na adres siedziby Zamawiającego,
przesyłką poleconą, nadaną w dniu udostępnienia Sprawozdania w wewnętrznym
systemie na stronie internetowej Zleceniobiorcy lub w dniu wysłania Sprawozdania do
Zamawiającego drogą elektroniczną.
§ 3.
Odpowiedzialność, kary umowne.
1. Zamawiający będzie miał prawo żądania zapłaty kary umownej :
a) w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę uzgodnionego terminu poboru próbki,
o którym jest mowa w § 2 ust.5 - w wysokości …………….. za każde naruszenie,
b) w razie niewykonania przez Zleceniobiorcę ustalonej ilości lub częstotliwości
badań określonych w załączniku Nr 1 do Umowy – w wysokości …………za każde
naruszenie, przy czym Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość poniesionej
szkody przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

2. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy dojdzie
do zniszczenia lub uszkodzenia próbki pobranej do analizy, Zleceniobiorca jest
zobligowany, na swój koszt, do powtórnego pobrania próbki w dniu w którym dojdzie
do uszkodzenia lub zniszczenia próbki i przeprowadzenia badania, w zakresie
i w terminie przewidzianym Umową.
3. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do naprawienia szkody Zamawiającemu w pełnej
wysokości w rozumieniu art.361 Kodeksu Cywilnego, powstałej wskutek utraty
ważności Certyfikatu Akredytacji uprawniającego Zleceniobiorcę do wykonywania
badań w zakresie objętym Umową.
§ 4.
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonywania usług objętych treścią Umowy, Zleceniobiorcy
przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości ……………….., do której zostanie
doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
2. Dla usług nie wyszczególnionych w Załączniku do umowy, każdorazowe wynagrodzenie
będzie odrębnie ustalane w drodze negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Zleceniobiorcą.
z tym, że ogółem wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł
(dwadzieścia tysięcy złotych) za wszystkie usługi, wyświadczone w okresie Umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie za wykonanie ……………………na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT na wskazany rachunek bankowy
Zleceniobiorcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
§ 5.
1. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego będzie Anna Czerwińska, nr tel. (22) 721-8072 (wew. 16), e-mail: anna.czerwinska@mokrelaki.pl.
2. Osobą kontaktową, ze strony Zleceniobiorcy będzie ……………….
e-mail: ……………………..
§ 6.

nr tel.………….,

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………….. do dnia …………………..
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, na dzień
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, w przypadku nienależytego wykonywania
niniejszej Umowy przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy
do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu.
3. W razie wystąpienia 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 dnia powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

4. Rozwiązanie Umowy przed terminem jej obowiązywania jest możliwe na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Sprawy sporne, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Strony
rozstrzygać będą polubownie a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia
w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczenia, poddadzą je rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459, z późn. zm.),
……………………………………………………….
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
9. Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania.

Zleceniobiorca

Zamawiający

