UMOWA nr ....
zawarta w dniu ........ w Tuchowie pomiędzy:
Spółką Komunalną ,,Dorzecze Białej'' Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69 C, 33-170
Tuchów
NIP: 993-04-06-600, REGON:852747825 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.
Krakowa XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000218925, o kapitale zakładowym
53 074 000 PLN
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: Sławomir Jędrusiak – Prezes Zarządu
a firmą:
...........................................................posiadającym nr identyfikacyjny NIP ...................,
REGON: ............................, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym ..............................
KRS pod nr ............., o kapitale zakładowym ...................PLN
reprezentowanym przez: ..............................................
§1
1. Na podstawie zapytania ofertowego nr ............................. z dnia................ Zamawiający
zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, do wykonania na rzecz
Zamawiającego:
Badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, oraz
wody powierzchniowej w roku 2017 usługi laboratoryjne – analizy fizyczne, chemiczne i
mikrobiologicznych wody, wykonane metodami akredytowanymi.
2. Wykonawca zrealizuje usługę:
Cyklicznych analiz wody w zakresie i liczbie wyszczególnionej w zapytaniu ofertowym
w wyniku którego Zamawiający udziela zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest:
a. dokonać poboru materiału do badań laboratoryjnych z miejsc wskazanych przez
Zamawiającego :
− pobory chwilowe wody w każdym punkcie
b. wykonać analizy fizykochemiczne i mikrobiologicznych pobranego materiału
metodami akredytowanymi,
c. sporządzić raporty z wykonanych analiz oddzielnie dla każdego obiektu w 2 (dwóch)
egzemplarzach z oznaczeniem daty poboru. Pierwszą stronę raportu należy oznaczyć
miesiącem i rokiem wykonania.
d. przekazać raporty Zamawiającemu nie później niż 7 dni po zakończeniu okresu
którego dotyczą.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest Pani Anna Świderska tel.
(014) 6506204 wew.154
§2
Wykonawca zobowiązany jest wykonać analizy metodami akredytowanymi akceptowanymi
przez jednostki dla których Zamawiający zobowiązany jest je wykonywać. W przypadku
utraty uprawnień do realizacji zamówienia Wykonawca może podzlecić wykonanie analiz lub
ich części uprawnionemu podwykonawcy. Nie może to jednak wpłynąć na jakość usług i ich
cenę.

§3
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za usługi zgodnie z przyjętą ofertą cenę, tj.:
Cena netto (ogółem) ............... PLN
Słownie złotych: ......................00/100
Podatek VAT 23 % wartość ............ zł PLN
Cena brutto (ogółem) ................... zł PLN
Słownie złotych: .......................... złote 00/100.
Cena za wykonane usługi nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy.
Zmiana ceny będzie przyczyną wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego.
§4
1. Umowa obowiązuje od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Zamawiający dopuszcza wystąpienie zamówienia uzupełniającego.
a. W przypadku wystąpienia dodatkowego zamówienia identycznego z zakresem
występującym w zapytaniu ofertowym Wykonawca zrealizuje to zamówienie w
oparciu o stawki podane w ofercie.
b. W przypadku wystąpienia zamówienia dodatkowego w zakresie nie występującym w
zapytaniu ofertowym Strony umowy sporządzą stosowny protokół konieczności w
którym ustalą zakres zamówienia dodatkowego oraz jego wartość.
§5
1. Strony dopuszczają częściowe fakturowanie usług w oparciu o wykonane i przekazane
Zamawiającemu pakiety badań.
2. Termin realizacji faktur ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
§6
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości
umownej towarów, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca,
b. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego przez
Zamawiającego przekazanego telefonicznie, a następnie potwierdzonego e-mailem,
faksem lub pismem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
c. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umownej
towarów w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności,
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
d. W przypadku gdy w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia przez
Wykonawcę, Zamawiający poniesie szkodę, może on dochodzić od Wykonawcy kary
umownej w wysokości 50% wartości przedmiotu zamówienia.

§7
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy:
a. nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu
zamówienia;
b. nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie
nie zmienione;
c. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy;
2. 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 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
5. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty.
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§8
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.
Załączniki:
− Oferta Wykonawcy
− harmonogram badań wody

Wykonawca:

Zamawiający:

