Załącznik nr 3 do Zaproszenia
WZÓR UMOWY NR ZNT/

/ 320/2019

w dniu ……………………….. w Katowicach pomiędzy:
Górnośląskim
Przedsiębiorstwem
Wodociągów
Spółka
Akcyjna
z
siedzibą
w Katowicach pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40 –026 Katowice, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, będącym podatnikiem VAT czynnym,
wysokość kapitału zakładowego 425 875 100,00 zł – wpłacono w całości, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1.
2.

.............................
.............................

..................................................
..................................................

oraz
………………………………………. z siedzibą w …………….. przy ul. ……………………., ………………….,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
…………………., Wydział ……………………. Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
………………., NIP ………………., będącym podatnikiem VAT czynnym, wysokość kapitału
zakładowego ……………………… – wpłacono w całości (w przypadku podmiotów posiadających
kapitał zakładowy), reprezentowaną przez:
1.
2.

.............................
.............................

..................................................
..................................................

lub
…………………………. prowadzącym/prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą pod
firmą ………………………………….. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej pod adresem przy ul.…………………….., ………………………….., PESEL
…………………………., NIP ……………………….., będącym/będącą podatnikiem VAT czynnym
lub
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
zwany dalej „Wykonawcą”,
łącznie dalej zwanych „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,
Wobec wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie
zapytania ofertowego nr ZNT/
/2019 na podstawie §62-64 Regulaminu
Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą
w Katowicach” (dalej: „Regulamin”), w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
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r.- Prawo zamówień publicznych, w sprawie „Przeprowadzenie rozpoznania występowania
zanieczyszczenia PPCP w wybranych obszarach SUW/ZUW w obszarze działania
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach”.
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego przeprowadzenie rozpoznania występowania zanieczyszczenia PPCP w
wybranych obszarach SUW/ZUW w obszarze działania Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej: „Przedmiot Zamówienia”). Opis Przedmiotu
Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§2

1. Na

zasadach określonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowiązuje
się do przeprowadzenia dla Zamawiającego badań próbek wody z wybranych obiektów
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w zakresie zgodnym
z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie.
2. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu
wystarczającej ilości pojemników do poboru i transportu próbek. Wykonawca
dostarczy do Zamawiającego naczynia w terminie do 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy na adres Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że badania będą wykonane akredytowaną metodą LC/MS/MS
co najmniej w zakresie wymaganym zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia
potwierdzoną przez upoważnioną jednostkę akredytującą odpowiednią dla danego
kraju.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z badań w języku polskim
lub języku angielskim.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprawozdań w wersji
papierowej i drogą elektroniczną z wykonanych badań zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia).
6. Wykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy działać będzie z najwyższą
starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności,
zgodnie ze złożoną ofertą, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Regulaminem oraz
Umową.
7. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji niniejszej Umowy zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie
chronione, uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy,
w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzonego przez
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa.
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający – zawierając niniejszą Umowę – podjął
niezbędne działania mające na celu zachowanie informacji dotyczących tajemnicy
przedsiębiorstwa
w poufności.
§ 3
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1. Wykonawca wykona badania wody w okresie od daty podpisania umowy do 31
października 2019 r. zgodnie z harmonogramem podanym w Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany przesłać sprawozdania z badań pocztą elektroniczną
na
adresy:
k.trybulec@gpw.katowice.pl;
m.skrzypczak@gpw.katowice.pl,
j.czekaj@gpw.katowice.pl pocztą tradycyjną na adres Spółki: Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.
Sprawozdania/raporty z badań należy dostarczyć co najmniej za pomocą poczty
elektronicznej na ww. adresy w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia próbek wody do Wykonawcy.
§ 4
1. Za należyte wykonanie Umowy, Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie umowne,
w wysokości:
a) netto................zł (słownie………..................................................…)
netto.............euro (słownie………..................................................…)
b) brutto................zł (słownie………..................................................…)
brutto............euro (słownie………..................................................…)
2. Podstawą do wystawienia faktury będą dostarczone raporty co najmniej za pomocą
poczty elektronicznej z tych badań.
3. Strony zgodnie oświadczają, że zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia za
wykonane badania stanowi całość zobowiązań Zamawiającego względem Wykonawcy,
a w szczególności Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę
jakichkolwiek kwot dodatkowych, uzupełniających itp.
4. Zamawiający ma obowiązek dokonania zapłaty – przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe Wykonawcy określone
na fakturze.
5. Za dzień
zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, według swego wyboru,

w całości lub w części, również w następujących przypadkach i terminach:
a) Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, mimo wezwania
Zamawiającego do zaprzestania naruszeń i zmiany sposobu wykonania Umowy
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego, nie krótszego niż 3 dni, terminu odstąpienie w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu,
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
podpisania – odstąpienie w terminie 30 od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.
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§6
1. Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kar umownych
w następujących przypadkach:
a) w razie opóźnienia w należytym wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy – kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
b) w razie odstąpienia przez Stronę od niniejszej Umowy z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – kary umownej w wysokości
10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy;
2. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty
obciążeniowej przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w ww.
nocie obciążeniowej.
3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości
przewyższającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego, wymienionego w § 6 ust. 1 Umowy
tytułu odrębnie i podlegają kumulacji.
§7
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie
wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, wynikłe w toku lub
w związku z realizacją niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje
szkody powstałe w każdej postaci winy.
3. Za działania lub zaniechania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy
wykonywaniu Umowy odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.
4. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku gdy
to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzeń określanych
jako siła wyższa.
5. Dla potrzeb niniejszej Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły
wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły
wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z nie dołożenia przez Strony
należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.
6. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą
stronę na piśmie, zarówno o zaistnieniu jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę
wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodzenie powyższych okoliczności
jest ograniczone do okoliczności powszechnie znanych.
7. Odpowiedzialność Zamawiającego względem Wykonawcy, niezależnie od podstawy
prawnej tej odpowiedzialności, jest ograniczona do rzeczywistej straty (wyłączenie
odpowiedzialności za utracone korzyści) oraz nie może przekroczyć wysokości
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.
§8
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, z
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zastrzeżeniem przypadku, kiedy wartość umowy podlega zmianie w zakresie wysokości
naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym Umową, będzie obowiązywała
inna stawka podatku VAT niż w dniu złożenia oferty.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
1. Osobami właściwymi do kontaktu dla Stron są:
a) dla Zamawiającego:
Joanna Czekaj, tel. 32 200 96 59 wew. 30, tel. kom. 882 092 260,
email: j.czekaj@gpw.katowice.pl ;
Mirosława Skrzypczak, tel. 32 200 96 59 wew. 28 tel. kom. 728 843 918,
email: m.skrzypczak@gpw.katowice.pl
b) dla Wykonawcy ……………………………………..
2. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy Strony oddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednego
dla Zamawiającego i jednego dla Wykonawcy i wchodzi w życie z dniem podpisania.
Spis Załączników:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2 - Klauza informacyjna RODO
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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