UMOWA ZP.26.TO.44.2019
zawarta w dniu …………………pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. w Żyrardowie (96-300),ul.
Czysta 5 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy numery: KRS 0000153850, NIP 838 000 72 01, REGON 750086653 kapitał
zakładowy 47 270 000,00 zł.
reprezentowanym przez:
1. Hannę Koselę - Prezesa Zarządu
2. ……………………….- Prokurenta
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
.
reprezentowanym przez:
Pana Grzegorza Urbanowicza - Dyrektora Branży - Pełnomocnika
zwanym dalej „Wykonawcą, zwane łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
W wyniku wyboru oferty złożonej w wyniku zaproszenia do składania ofert na:
1) Poboru próbek ścieków, osadów, gleb, wody przeznaczonej do spożycia w mieście Żyrardów
2) Analiz ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów, gleb, wody przeznaczonej do spożycia
3) Monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Słabomierz- Krzyżówka-gmina
Radziejowice.
4) Monitoringu piezometrów zlokalizowanych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wód
podziemnych Sokule.
została zawarta niniejsza Umowa, zwana dalej "Umową" o następującej treści:
Niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2019.1843 tj. z późn.zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30000 euro.
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
1) Poboru próbek ścieków, osadów, gleb, wody przeznaczonej do spożycia w mieście Żyrardów
2) Analiz ścieków surowych i oczyszczonych oraz osadów, gleb, wody przeznaczonej do
spożycia
3) Monitoringu składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Słabomierz- Krzyżówkagmina Radziejowice.
4) Monitoringu piezometrów zlokalizowanych na terenie ochrony pośredniej ujęcia wód
podziemnych Sokule.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy wraz z cenami jednostkowymi określa Załącznik nr 1 do
Umowy, natomiast szczegółowe terminy wykonania badań próbek kontrolnych , przeglądowych wody
oraz próbek wód popłucznych z osadników będą zawarte w Załączniku nr 2, który zostanie
opracowany po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy wyłącznie w zleconym przez Zamawiającego
zakresie określonym w § 1 ust. 1 Umowy i Załączniku nr 1 do Umowy i z określoną przez
Zamawiającego częstotliwością. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za określenie przez
Zamawiającego zakresu badań oraz terminów ich wykonania niezgodnie/z naruszeniem wydanych
przez właściwe organy pozwoleń/decyzji.
4. Badania ścieków wykraczające poza zakres umowy (zamówienia uzupełniające) lub w przypadku
powtórzenia badań poszczególnych wskaźników określonych w zakresie przedmiotu umowy –
Załączniku nr 1, mogą być wykonywane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu pisemnym (email lub fax) przez Zamawiającego przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w załączniku
nr 1 do umowy, chyba że konieczność powtórzenia badań wynika z okoliczności za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań i pomiarów za
dany okres w formie sprawozdania w terminie 21 dni od daty poboru prób i wykonania pomiarów.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
r.o. systemie oceny zgodności, w zakresie normy EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
§ 2.
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień - 01.01.2020 r.
Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień - 31.12.2020 r.
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§ 3.
Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej umowy,
a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informacje co do wymagań
w zakresie pobierania próbek, pomiarów i badań określonych w pozwoleniach/decyzjach właściwych
organów.
Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia osobom świadczącym pracę dla Wykonawcy dostępu
do obiektów badań oraz wszystkich miejsc, w których mają być wykonywane pomiary i badania.
Terminy pobierania próbek podane w harmonogramie pobierania próbek, który będzie stanowił
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy określają przedział czasowy w jakim powinno nastąpić pobranie
próbek,
z zastrzeżeniem ust. 5.
Strony zgodnie ustalają i zobowiązują się do przestrzegania następującej procedury pobierania próbek:
1) Próbki pobierane są przez próbkobiorców działających na zlecenie Zamawiającego,
2) Próbki średniodobowe ścieków pobierane są przez przeszkolonych przez Wykonawcę
próbkobiorców każdorazowo w terminach ustalonych w harmonogramie,
3) Zamawiający każdorazowo w terminie ustalonym w harmonogramie udostępnia obiekt do pobrania
próbek średnio dobowych oraz oddaje do dyspozycji Wykonawcy próbko biorców.
4) Wykonawca każdorazowo informuje pisemnie (e-mail, lub fax) Zamawiającego, nie później niż po
upływie 3 dni roboczych od upływu terminu ustalonego w harmonogramie, o braku dokonania
odbioru próbki, o ile nie zachodzi przypadek opisany w pkt 5 i 6, uzgodnią dodatkowy termin
pobrania próbek.
5) W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z pobrania próbek w danym terminie/terminach
wprowadzenie zmian w harmonogramie pobierania próbek z tego tytułu wymagają uprzedniego
sporządzenia aneksu do umowy
6) W przypadku poboru próbek z piezometrów pobór będzie możliwy będzie tylko w przypadku gdy
poziom dynamiczny zwierciadeł nie będzie większy niż 12 metrów i tym samym Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za niedokonanie poboru próbek z poziomu przekraczającego 12 m.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dokonanie pomiarów
lub pobranie próbek, Strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania tych czynności. O niemożności

pobrania próbek z tego powodu Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę natychmiast
pisemnie (e-mail lub faks).
§ 4.
Wykonawca będzie pobierał i transportował do laboratorium próbki do badań we własnym zakresie i
na własny koszt.
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§ 5.
Strony zgodnie ustalają częściowe odbiory przedmiotu umowy następujące po zakończeniu wykonania
zleconych w danym okresie prac.
Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.
Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane w przypadku nie zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień ust. 4.
Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do wykonanego
przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania danego sprawozdania. Jeżeli przy
odbiorze prac Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień w wykonanym
opracowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykonać je nieodpłatnie, w obustronnie uzgodnionym
terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni.
Wszystkie uzupełnienia wykonywanego przedmiotu zamówienia, których konieczność wykonania
wyniknie nie z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres umowy, wykonane zostaną przez
Wykonawcę odpłatnie, według uzgodnionej ceny i w uzgodnionym przez Strony terminie.
§ 6.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace należność wynikającą z
wystawionych faktur VAT. Należność ustalona zostanie stosownie do zakresu faktycznie wykonanych
poborów próbek, badań i pomiarów w danym terminie realizacji.
Ceny jednostkowe netto za poszczególne badania i pomiary oraz pobór próbek określa Załącznik
numer 1 do Umowy.
Do cen netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące podstawą
ustalenia wynagrodzenia zryczałtowanego nie ulegną zmianie, z zastrzeżeniem ust. 5. Łączna
należność za całość umowy nie może przekroczyć jednak kwoty ……………… (słownie:
……………………………………………………………………………..) plus należny podatek VAT.
Rozliczenie należności za wykonane prace (odbiory częściowe) następowało będzie każdorazowo
przy przekazaniu sprawozdania. Faktura VAT za wykonane prace doręczana będzie ze
sprawozdaniem.
Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia odebrania faktury VAT.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia w płatności należnych kwot Zamawiający płacić będzie Wykonawcy odsetki
w wysokości ustawowej. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia następującego po terminie
płatności do dnia zapłaty włącznie.
W przypadku zwłoki w płatności przez Zamawiającego należności z tytułu częściowego wykonania
przedmiotu umowy przekraczającej 60 dni Wykonawca może powstrzymać się od dalszej realizacji
umowy do czasu dokonania zapłaty przez Zamawiającego.

10. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP ……………….
11. Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 8380007201
§ 7.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 4.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 4.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.
4. 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 tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 8.
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych osobowych
osób, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za realizację
poszczególnych zadań wynikających z Umowy.
2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny,
wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować je o
udostępnieniu ich danych drugiej Stronie.
§ 9.
Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego: Magdalena Bracka, Magdalena Zdzieszyńska, Piotr Cuper
tel.: 46 8554041, fax 46 8553280,e-mail:oczyszczalnia@pgk.zyrardow.pl
2) Po stronie Wykonawcy: tel…………….; e-mail:
§ 10.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12.
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy strony poddają pod
rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13.

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

………………………………..

WYKONAWCA

………………………………..

Załączniki:
Nr 1. Zakres badań z cenami jednostkowymi.
Nr 2. Terminy realizacji badań.
Nr 3 a i 3b Oświadczenie dot. zatrudnienia próbkobiorców średniodobowych.

