
Umowa nr …../UA/….. (projekt) 

 

zawarta w dniu ……………………….. r. w Świnoujściu. pomiędzy: 

Gmina Miasto Świnoujście 72 -600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 NIP: 85551571375 –  

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ul. Matejki 22 , w imieniu której działa Dyrektor 

Anna Kryszan na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście w dniu 

04.05. 2016 r. zwaną dalej  Zamawiającym 

a 

…………………………………………………….  ul. ………………………………………,  

………………………………., KRS ………………………………, NIP: ……………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1    Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

laboratoryjnych, których istota polega na wykonywaniu badań wody basenowej (mikrobiologia i 

fizykochemia), wraz z poborem oraz transportem do laboratorium zgodnie z harmonogramem 

poboru na rok 2022 dla Pływalni Uznam Arena OSIR Wyspiarz, przy ul. Grodzkiej 5  w Świnoujściu; 

                              

§ 2  Sposób i termin realizacji umowy 

1. Zakres badań i metodyka badań według oferty z dnia …………………………… r., zgodnie z Zakresem 

Akredytacji ………………………………., oraz obowiązującym Harmonogramem poboru na rok 2022 

2. Sposób i częstotliwość dostarczania próbek, a także ilość prób realizowana będzie zgodnie z 

Harmonogramem poboru w terminach ustalonych z Wykonawcą w formie pisemnej. 

3. Termin wykonania badania, sprawozdania i powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę nie 

powinien przekraczać 10 dni roboczych od dnia poboru próbki. 

4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy kalendarzowych tj. od stycznia 2022 do grudnia 

2022 r. 

5. W przypadku dwukrotnego opóźnienia w pobraniu próbki lub wykonaniu badania  Zamawiający 

może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

6. Przekazywanie Zamawiającemu sprawozdania od Wykonawcy z wykonanych badań realizowane 

będzie przy użyciu platformy elektronicznej lub w formie papierowej. 

7. Wyniki badań podane będą wraz z ich niepewnością na zgłoszenie Zamawiającego lub gdy ma to 

znaczenie dla miarodajności wyników czy zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami 

granicznymi. 

8. Zamawiający ma prawo uczestniczenia w poborach i badaniach jako obserwator. 

 

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z 

ceną określoną w ust. 7 poniżej.  

2. Szacowana wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi 

………………………..netto, powiększone o należny podatek od towarów i usług, tj. brutto 

……………………………… zł (słownie: ………………………………………  …../100). 



3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone wyłącznie za usługi zrealizowane, przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  poprawnie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na dane:  

Nabywca: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście NIP: 855-15-

71-375  

Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście    

5. Adres do doręczeń faktur i korespondencji dla Ośrodka zgodny z siedzibą Ośrodka Sportu i 

Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście. 

6. W przypadku badań uzupełniających zleconych Wykonawcy obowiązywać będzie limit do 10% 

wartości umowy i rozliczenie według stawek dla poszczególnych badań określonych w ofercie. 

7. Stawki brutto za jednostkowe badanie wynoszą zgodnie z ofertą:  

L.p Nazwa badanego parametru wody Przewidywana ilość 
badań 

Cena jedn. 
brutto 

Wartość brutto 

1.  Escherichia coli 108   

2.  Pseudomonas aeruginosa 72   

3.  Ogólna liczba bakterii w 36oC +/-2o C (po 48 
h) 

60   

4.  Gronkowce koagulazododatnie 12   

5.  Legionella sp 20   

6.  Mętność 32   

7.  Chloroform 16   

8.  ∑THM  Trichalometan 16   

9.  Azotany (różnica pomiędzy wodą w niecce 
basenowej i zawartością w wodzie) 

16   

10.  Utlenialność (różnica pomiędzy wodą w niecce 
basenowej i zawartością w wodzie) 

60   

11.  Glin 2   

12.  Legionella natryski  4   

13.  Brodziki do stóp – chlor wolny  2   

14.  Pobór mikrobiologia 276   

15.  Pobór fizykochemia 144   

16.  Transport 24   



17.  Inne    

RAZEM:   

8. Szacunkowe całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 stanowi wartość 

prognozowaną, przy założeniu wykonania wszystkich badań, wskazanych w ofercie. Całkowite 

wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy będzie uzależnione od ilości rzeczywiście 

przeprowadzonych badań.  

9. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  

z zastrzeżeniem że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 

wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony 

jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 

ujawniony w tym wykazie. 

§ 4 Odpowiedzialność 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiający karę umowną za: 

a) zwłokę w pobraniu próbek w terminie zgodnie z harmonogramem poboru próbek ustalonym 

pomiędzy stronami, z uwzględnieniem harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy,  w 

kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto za każdy dzień zwłoki,  

b) zwłokę w terminie wykonania badania i doręczenia sprawozdania w stosunku do terminu 

wskazanego w  § 2 ust. 3 - w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) brutto za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Kary umowne Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

3. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający  

ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający ma prawo rezygnacji ze zlecenia wykonania określonych badań, w szczególności w 

przypadku występowania ograniczeń w korzystaniu z basenów, w związku z epidemią COVID-19.   

Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadna forma odszkodowania.  

§ 5  Postanowienia uzupełniające i końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem     

nieważności. 

2. Każdej ze Stron służy prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Ewentualne spory strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w terminie nie dłuższym niż 30 

dni roboczych. W przypadku braku porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki:  

a) nr 1 oferta z dnia ………………………………. 

b) nr 2 Harmonogram poboru próbek dla niecki sportowej i rekreacyjnej 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  kodeksu 

cywilnego. 

6. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

             

 

 

  Zleceniodawca:                                                                                       Wykonawca:  



Klauzule RODO: 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanego dalej RODO uprzejmie 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, 

z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez Dyrektora Annę Kryszan, adres e-mail: 

sekretariat@osir.swinoujscie.pl, zwany dalej Ośrodkiem 

2. Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  jest Pani Joanna 

Kozłowska, adres e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl 

3. Cel Przetwarzania danych - Pana/Pani dane osobowe (dane osobowe wykonawców) będą przetwarzane  przez 

Ośrodek w celach związanych z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka, a w szczególności w związku z 

realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów i urządzeń sportowych posiadanych przez Ośrodek 

w tym rozliczania faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. b, c RODO w związku z ustawą z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny; ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach 

publicznych; ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, 

ustawą z dnia 09.08.1997r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 06.09.2001r.  o dostępie do informacji publicznej, 

a także ustawą z dnia 14.07.1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

4. Okres przetwarzania danych osobowych-  w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy/zlecenia dane osobowe 

związane z realizacją umowy/zlecenia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie 

przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń, licząc od końca 

roku w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy/zlecenia lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego. 

5. Udostępnianie danych - dane osobowe mogą być udostępniane: 

1) pracownikom i współpracownikom Ośrodka na podstawie nadanych upoważnień, innym podmiotom lub 

organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w 

szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazywane mogą być dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom, 

ubezpieczycielom i innym instytucjom uprawnionych z mocy obowiązujących przepisów prawa w tym 

instytucjom upoważnionym do kontroli i rozliczenia środków pozyskanych w ramach funduszy unijnych, 

2) Ministrowi Cyfryzacji w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 

9 ust. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej (dot. informacji umieszczanych na BIP) i innym 

podmiotom kierującym zapytania w świetle art. 2 ust.1 o udzielnie informacji publicznej ww. ustawy. 

3) Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie w oparciu o 

Pana/Pani dane osobowe.  

6. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną 

sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego 

interesu Ośrodka; 

5) przenoszenia danych, 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych 

osobowych. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celach związanych z zawarciem umowy/zlecenia i jej 

realizacji. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

mogą skutkować brakiem możliwości podpisania umowy/zlecenia. 
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