Umowa nr …………………………
zawarta w dniu ……………………… w Niepołomicach pomiędzy:
„Wodociągi Niepołomice” Sp. z o.o., ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy, pod nr KRS 0000340804, o kapitale
zakładowym 52 769 300,00 zł, w całości opłaconym, NIP 6832044382, REGON: 121018294,
BDO: 00031102 zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:
1. Przemysław Bęben – prezes zarządu
a
……………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………..
zwane łącznie „Stronami”
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania monitoringu
Składowiska Odpadów Komunalnym w Niepołomicach w zakresie:
1) Badanie wód podziemnych (skład chemiczny oraz poziom) – dwa razy w roku
w czterech otworach piezometrycznych (termin poboru próbek – pierwszy/drugi
tydzień kwietnia, pierwszy/drugi tydzień października);
2) Badanie wód powierzchniowych (skład chemiczny oraz wielkość przepływu) dwa razy w roku w dwóch punktach pomiarowych – powyżej i poniżej
składowiska na potoku Drwinka (termin poboru próbek – pierwszy/drugi tydzień
kwietnia, pierwszy/drugi tydzień października);
3) Badanie wód odciekowych (skład chemiczny) – dwa razy w roku w jednym
punkcie pomiarowym – zbiornik odcieków (termin poboru próbek –
pierwszy/drugi tydzień kwietnia, pierwszy/drugi tydzień października);
4) Pomiar emisji oraz składu gazu składowiskowego – dwa razy w roku w jednej
z trzech wytypowanych studni odgazowujących (naprzemiennie), (termin poboru
próbek – pierwszy/drugi tydzień kwietnia, pierwszy/drugi tydzień października);
Uwaga: Studnie wytypowane do pomiarów przedstawia załącznik graficzny.
W roku 2020 należy przeprowadzić badanie w studni S10 (kwiecień) oraz studni
S3 (październik).
5) Badanie sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego – raz
w roku (termin: pierwszy/drugi tydzień października);
Uwaga: W ramach badania sprawności systemu, dla każdej z 11 studni należy
oprócz składu gazu zmierzyć emisję [m3/h].
6) Badanie przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy – raz
w roku (termin: pierwszy/drugi tydzień października);
7) Sporządzenie raportu rocznego z przeprowadzonych badań monitoringowych;
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2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa oferta z dnia ……………. stanowiąca
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kompetencje i uprawnienia, wymagane przez prawo do
prowadzenia badań będących przedmiotem niniejszej umowy i niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
§2
Termin obowiązywania umowy: 01.04.2020 r. - 31.12.2020 r.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.

§3
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wyników badań
i pomiarów za dany okres w formie sprawozdania w terminie 30 dni od daty poboru prób.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej
umowy, a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy
niezbędnych informacji i dokumentów w tym: mapy z lokalizacją punktów poboru próbek
wód oraz podstawowych danych o składowisku (lokalizacja, budowa geologiczna,
morfologia terenu itp.)
Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom Wykonawcy dostępu do
obiektów badań oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane pomiary
i badania.
Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego telefonicznie, faxem
lub e-mailem o dacie dokonania wszystkich pomiarów i badań z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających dokonanie pomiarów lub poboru prób Strony uzgodnią dodatkowy
termin wykonania tych czynności.
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy (osoby
wskazanej w § 7 umowy) faksem lub e-mailem o wszelkich uszkodzeniach
i brakach w istniejącej sieci monitoringowej (piezometry, studzienki odgazowujące,
repery) uniemożliwiających prawidłowe pobieranie próbki.
§4
Strony zgodnie ustalają częściowe odbiory przedmiotu umowy następujące po
zakończeniu wykonania zleconych w danym okresie badań i pomiarów w terminach
zgodnie z § 3 ust. 1.
Sprawozdania z badań i pomiarów Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.
Strony zgodnie postanawiają, że badania i pomiary uważa się za odebrane w przypadku
nie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień
zgodnie z ust.4.
Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do
wykonanego przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
sprawozdania.
Jeżeli przy odbiorze prac Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek
i uzupełnień w wykonanym opracowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykonać je
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w ramach umownego wynagrodzenia, w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym
jednak niż 14 dni.
6. Wszystkie uzupełninia wykonanego przedmiotu umowy, których konieczność wykonania
wyniknie nie z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres przedmiotu umowy, wykonane
zostaną na podstawie odrębnego zlecenia.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane badania i pomiary
należność wynikającą z wystawionych faktur, za faktycznie wykonane usługi zgodnie z
ofertą z dnia ………………. stanowiącej załącznik do umowy. Całkowita wartość umowy
nie
może
przekroczyć
kwoty:
………………….
brutto
(słownie:
……………………………… 00/100 złotych), co stanowi …………………. netto
(słownie: ……………………………… 00/100 złotych). Należność ustalona zostanie
stosownie do zakresu wykonanych badań i pomiarów w danym terminie.
2. Kwota o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej
umowy, w tym także koszty transportu.
3. Ceny jednostkowe netto za poszczególne badania i pomiary określa załącznik nr 1 do
Umowy, do cen netto zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
4. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące
podstawą ustalenia wynagrodzenia zryczałtowanego nie ulegną zmianie.
5. Rozliczenie należności na wykonane badania następowało będzie sukcesywnie,
każdorazowo po wykonaniu częściowym przedmiotu umowy w danym terminie realizacji.
6. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury doręczonej Zamawiającemu wraz ze
sprawozdaniem.
7. Należność Wykonawcy za wykonane badania płatna będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
każdorazowo wskazany w fakturze.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i zgodnie z art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 106) znajduje się w wykazie podmiotów zrejestrowanych, jako podatnicy VAT (tzw.
biała lista podatników VAT), w którym m.in. ujawniony został numer rachunku
bankowego związany z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą,
służący do rozliczenia transakcji w ramach tej działalności i który zostanie wskazany na
fakturze wystawionej Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
Wykonawca oświadcza, że teraz i na przyszłość zrzeka się wszelkich roszczeń wobec
Zamawiającego, w szczególności z tytułu braku terminowej zapłaty wynagrodzenia
i wstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia w ramach umowy
w przypadku, gdy okaże się, że wskazany przez Wykonawcę na fakturze numer rachunku
bankowego nie będzie w dniu dokonania zapłaty przez Zamawiającego kwoty tytułem
wynagrodzenia w ramach niniejszej umowy tożsamy z numerem rachunku bankowego
Strona 3 z 5

ujawnionym na tzw. białej liście podatników VAT albo nie będzie ujawniony na tzw.
białej liście podatników VAT – jeżeli zapłata wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy
nie ujęty na tzw. białej liście podatników VAT łączyłoby się dla Zamawiającego
z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami prawnymi - do czasu wskazania przez
Wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego na tzw. białej liście podatników VAT lub
ujęcia na tej liście wskazanego wcześniej rachunku bankowego Wykonawcy.
11. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2191, z 2019 r. poz.2020), nie wyraża zgody na odbieranie od Wykonawcy
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego “platformą”
(PEF)."
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowyz przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (obliczonego za
badania i pomiary zlecone do wykonania w danym terminie dotknięte zwłoką) za
każdy dzień opóźnienia.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Naliczane Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
3. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Kary/kara umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia Wykonawcy noty
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
§7
1. Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego: …………………..
Tel. …………………………………………
e-mail: ……………………………………
2) Po stronie Wykonawcy: …………………………….
Tel. ………………………………………..
e-mail: ………………………….
2. Strony umowy, wzajemnie zobowiązują się do poinformowania osób wykonujących
niniejszą umowę w ich imieniu, o obowiązkach wynikających z art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
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§8
Strony zobowiązują się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem
niniejszej umowy, ani też informacji handlowych lub organizacyjnych dotyczących drugiej
Strony, uzyskanych w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, chyba że
byłyby to informacje dostępne publicznie lub też ich ujawnienie będzie wymagane przez
przepisy prawa.

1.
2.
3.
4.

§9
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4
pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych (Dz. U. t. j. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).”
§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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