
Załącznik nr 6 Projekt umowy 

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ____________ 2019 roku w  Świebodzinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów 

Kanalizacji Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-220 Świebodzin, NIP: 927-

00-09-205, REGON 970327589, reprezentowanym przez:  

Dariusza Gustę – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Zamawiającym”, a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą".  

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia zapytania cenowego.  

 

§ 1. Przedmiot zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego, usługę „Wykonanie usługi 

polegającej na pobraniu prób i wykonaniu badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem analiz 

i  sporządzeniem kompletnych sprawozdań z badań wody surowej i uzdatnionej, ścieków surowych 

i oczyszczonych, wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, osadów ściekowych po prasie oraz wód 

powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków do odbiornika”.  

2. Analizy muszą być wykonane w przypadku wody surowej i uzdatnionej, ścieków surowych 

i oczyszczonych, wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania wody w Świebodzinie, osadów ściekowych po 

prasie oraz wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków do odbiornika.   

3. Wyniki badań będą przedstawione w formie sprawozdania z badań w formie pisemnej podpisanej 

przez osobę upoważnioną oraz w formie elektronicznej z możliwością bieżącego podglądu wyników 

poprzez Internetowy system.  

4. Oferta Wykonawcy z dnia ____________ 2019 roku oraz Opis przedmiotu zamówienia, 

Harmonogram badania wody na 2020 rok w ramach kontroli wewnętrznej, Zakres badań wody 

uzdatnionej i surowej, Harmonogram badania ścieków surowych i oczyszczonych, wód popłucznych, 

osadu odwodnionego po prasie, wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu oczyszczonych 

ścieków – odbiornik, Zakres badań ścieków surowych i oczyszczonych, wód popłucznych, osadu 

odwodnionego po prasie, wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu oczyszczonych ścieków – 

odbiornik, Klauzula RODO,  stanowią integralne części niniejszej umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie pozwolenia, zezwolenia i certyfikacje, wymagane przez 

prawo, do prowadzenia badań, będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym wymagane przez art. 

147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze 

zm.) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 2294). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia o zlecenia 

dodatkowe do 20% wartości zamówienia w okresie trwania umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia niepełnego zakresu badań składających się na daną 

część zamówienia lub nie udzielenia zlecenia żadnej analizy w czasie trwania umowy.  



8. Zamawiający zapłaci tylko za faktyczną ilość zleconych i wykonanych oznaczeń, zgodnie z § 4 ust. 1 

niniejszej umowy.  

9. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o zlecenie badań lub udzielenie 

analizy, ani jakiekolwiek roszczenie związane z wielkością zamówienia (w tym roszczenie o wyrównanie 

wynagrodzenia, bądź wydłużenie terminu obowiązywania niniejszej umowy). 

 

§ 2 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będą sprawowali: 

a) Dyrektor ds. technicznych – Marcin Wawrzyński, mail. m.wawrzynski@zwkiuk.swiebodzin.pl, 

tel. 68 382 24 11.   

b) Kierownik Oczyszczalni ścieków – Ilona Osysko, mail. i.osysko@zwkiuk.swiebodzin.pl, 

tel. 68 382 24 11.  

 2. Odpowiedzialnym/ą za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy 

będzie………………………………………………….. e-mail:…………………………………………….. tel. ………………………  

 

§ 3 Termin i czas realizacji umowy 
 

1. Czas wykonywania przedmiotu umowy ustala się od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 

2020 roku.  

2. Czas liczony od zgłoszenia telefonicznego lub drogą e-mail przez Zamawiającego konieczności 

wykonania zlecenia do momentu poboru próbek wody surowej i uzdatnionej, ścieków surowych 

i oczyszczonych, osadów ściekowych po prasie, wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu 

oczyszczonych ścieków do odbiornika przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 24 godziny.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne części badań zgodnie z czasem realizacji 

określonym w ofercie. 

 

§ 4. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone 

na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym (w przypadku zlecenia 

niepełnego zakresu badań z danej części zamówienia), przedłożonym zgodnie z warunkami zapytania 

cenowego oraz na podstawie ilości faktycznie wykonanych analiz.  

2. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się orientacyjnie na podstawie 

oferty Wykonawcy na kwotę …………………………………………………………………… zł + ……………% podatek VAT, 

tj. łącznie …………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………). 

 3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego w myśl § 1 ust. 6 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na podstawie dodatkowego 

zamówienia w oparciu o ceny określone w ofercie Wykonawcy, a mianowicie w formularzu ofertowym.  

4. Wynagrodzenie za prace wykonane w ramach zleceń dodatkowych uiszczane będzie po wykonaniu 

zlecenia i doręczeniu Zamawiającemu wyników oraz prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni, licząc 

od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Wypłata wynagrodzenia będzie następować poprzez uregulowanie należności wynikającej z faktury 

na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania numeru rachunku 

bankowego uwidocznionego w wykazie o którym mowa w art. 96b ust. 1-3 ustawy o podatku od 

towarów i usług (tzw. biała lista podatników). W przypadku, gdy numer rachunku bankowego 

mailto:m.wawrzynski@zwkiuk.swiebodzin.pl


Wykonawcy nie znajduje się w wykazie o którym mowa powyżej (białej liście podatników), 

Zamawiający poinformuje urząd skarbowy właściwy dla Wykonawcy o dokonaniu zapłaty na rachunek 

bankowy spoza wykazu w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia transakcji. 

 

§ 5 Podwykonawca 

1. Powierzenie wykonania części prac objętych umową innym Wykonawcom (podwykonawcom) jest 

możliwe wyłącznie po wcześniejszym pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego 

pisemnej zgody.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył 

wykonywanie badań objętych niniejszą umową, jak za własne.  

3. Gdy po stronie Wykonawcy występuje konsorcjum, jego członkowie, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zarówno całości, jak i części 

zamówienia. 

 

§ 6 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

a) w wysokości 20% wartości netto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym przypadku, gdy którakolwiek ze Stron wypowie umowę lub 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;  

b) w wysokości 1,5% wartości netto określonej w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, licząc od:  

• momentu upływu terminu określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy,  

• dnia wyznaczonego na dostarczenie wyników badań, określonego w ofercie Wykonawcy (formularz 

ofertowy), 

c) za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy.  

2. Naliczenie kar umownych z tytułu wskazanego w ust. 1 lit. b) tiret 1 lub 2 w kwocie przekraczającej 

2 000 zł netto upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym 

z winy Wykonawcy. Odstąpienie wywołuje skutek wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej części 

umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło 

przekroczenie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.  

4. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek 

bankowy przelewem, w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania 

Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

 

§ 7 Odstąpienie i rozwiązanie umowy 

1. 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać zapłaty jedynie części wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w przypadku rażącego nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie 



powtarzających się opóźnień w realizacji umowy po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub 

ust. 3.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymogów wymienionych w § 1 ust. 5 przez cały okres 

trwania niniejszej umowy. W przypadku utraty któregoś z uprawnień koniecznych do wykonania 

niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.  

4. Odstąpienie i rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 Zmiany umowy 

1. Każda zmiana lub uzupełnienie postanowień niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Strony deklarują wolę i dołożą wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporów wynikających 

z niniejszej umowy przed skierowaniem do rozstrzygnięcia przez Sąd.  

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego po wyczerpaniu postanowień ust.1.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

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

Stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


