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Projekt umowy nr  DT /22/2019 

 

zawarta w dniu …………….. w Środzie Śląskiej, pomiędzy  Średzką Wodą Spółką z o.o. 

ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy 

pod numerem: 0000246309. NIP: 9131561206, REGON: 020185449, reprezentowaną 

przez: mgr inż. Antoniego Biszczaka – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy 

Zamawiającym, a firmą: ………………………………………………………………, 

reprezentowaną przez: …………………………………………..., zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy  w 

trybie zapytania ofertowego do wartości 30 000 euro w oparciu o Regulamin udzielania 

zamówień w Średzkiej Wodzie Spółce z o.o. 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

a. poboru próbek: wody, ścieków oczyszczonych i surowych, popłuczyn  oraz 

osadu ściekowego,  

b. analiz: wody, ścieków oczyszczonych i surowych, popłuczyn  oraz osadu 

ściekowego. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik Nr 1 stanowiący 

integralną część niniejszej umowy. 

3. Badania wody, ścieków, osadów, popłuczyn wykraczające poza zakres umowy 

mogą być wykonywane przez Wykonawcę po uprzednim zgłoszeniu w formie 

pisemnej przez Zamawiającego oraz przedstawieniu przez Wykonawcę oferty 

cenowej na badania. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada certyfikat akredytacji, w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, w zakresie normy ENISO/IEC 

17025:2005.  

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług w terminie: od 1 stycznia 2020r. do 

31 grudnia 2020r. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać uzgodnionych terminów wykonania 

usług zgodnie z harmonogramem stanowiący załącznik nr 2 do Umowy.  

2. W przypadkach szczególnych, gdy dotrzymanie terminu realizacji umowy okaże 

się, ze względów technicznych niemożliwe, Wykonawca powiadomi o tym 

Zamawiającego, uzgadniając z nim nowy termin.   Ustalenie nowego terminu nie 

rodzi roszczeń odszkodowawczych. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań i 

pomiarów za dany okres w formie pisemnej i elektronicznej  (na adres: 

sredzka_woda@srodaslaska.pl) w terminie 15 dni od daty poboru prób. 

4. Wszystkie sprawozdania stanowią informacje poufną, chyba że ich ujawnienia 

zażądał uprawniony organ. 

5. Materiały niezbędna do poboru prób dostarczy Wykonawca. 

6. Wykonawca oświadcza, że podejmie wszelkie niezbędne środki dla zachowania 

odpowiedniej jakości usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, posiadanym certyfikatem akredytacji oraz 

obowiązującymi standardami.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poboru próbek, pomiarów i badań 

zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w obowiązujących przepisach  

prawnych, lub metodykami równoważnymi na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 

ustawy- Prawo ochrony środowiska, bądź też dobierając najbardziej właściwe dla 

określonych celów metodyki spośród dostępnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i 

doświadczeniem. 

8. Wykonawca będzie pobierał (chyba ze próbka zostanie pobrana przez 

przedstawiciela Zamawiającego)  i transportował do laboratorium we własnym 

zakresie. 

9. Wykonawca do realizacji umowy będzie kierował personelu posiadający niezbędne 

kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, który zachowa poufność. 

10. W przypadku otrzymania przekroczeń w analizach mikrobiologicznych, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

11. Zamawiający upoważnia niżej wymienione osoby do otrzymywania w/w 

powiadomień w zakresie: 

a. Mieczysław Łabatczyk- 601 560 766- w sprawie analizy osadów 

ściekowych oraz ścieków oczyszczonych i surowych z oczyszczalni, 

b. Natalia Jemioło-Siek- 603 951 779- - w sprawie analizy osadów 

ściekowych oraz ścieków oczyszczonych i surowych z oczyszczalni 

oraz zakładów, 

c. Roman Zarzycki  603 590 061- w sprawie analizy wody oraz wód 

popłucznych. 

 

§ 4 

1. W przypadku zastrzeżeń do realizacji zawartej umowy, Zamawiający  na prawo do 

złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.  

2. Jeżeli postepowanie reklamacyjne wykaże uchybienia lub rozbieżności, badanie 

zostanie nieodpłatnie powtórzone.  

 

§ 5 

1. 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.  
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2. Ceny jednostkowe netto za poszczególne badania i pomiary oraz pobór próbek 

określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Do cen netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. 

4. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe 

będące podstawą ustalenia wynagrodzenia zryczałtowanego nie ulegną zmianie. 

5. Należności za wykonane usługi płatne będą przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

faktury VAT, po upływie terminu do wniesienia uwag do sprawozdania 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości: 

 0,4% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w poborze 

próbki bądź przekazaniu sprawozdania,  

 10% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku opóźnień w zapłacie faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma 

prawo do ustawowych odsetek.  

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionych szkód, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego. 

6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli 

Wykonawca wykonuje pobór oraz analizy niezgodnie z umową, pomimo pisemnych 

upomnień ze strony Zamawiającego.   

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji niniejszej umowy. 

 

§7 

1. 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.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności w 

przypadku: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,  

d) wystąpiło co najmniej czwarte opóźnienie poboru prób, polegające na 

przekroczeniu terminów zawartych w załączniku nr 2 do umowy. 
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§ 8 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi ogłoszenie wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY: 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, 

2. Harmonogram poboru prób, 

3. Formularz cenowy. 


