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zawarta  korespondencyjnie  pomiędzy  Zakładem  Wodociągów  Kanalizacji  i Usług  Komunalnych
Spółka  z  o.o.  w  Świebodzinie  ul.  Młyńska  37,  66-200  Świebodzin  wpisanym  do  Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS nr: 0000032476 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy KRS, NIP 927-00-09-205, REGON 970-327-589

w imieniu której działa: 

Prezes Zarządu - Leon Ciesielski

zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM”,
a  

o numerze identyfikacji podatkowej      , KRS nr           w Sądzie Rejonowym w        , VIII Wydział 
Gospodarczy KRS

w imieniu którego działa: 

Pan 

zwanym dalej „WYKONAWC Ą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania poprzez platformę
zakupową przeprowadzonego zgodnie z regulaminem ZWKiUK Sp. zo.o.  dokonywania zakupu  § 2.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania  analiz laboratoryjnych, na które składa się dojazd
i pobieranie próbek do  badania,  wykonywanie  badań  i  opracowywanie  wyników,  w następującym
zakresie:

ZAKRES 1: Wykonywanie badań wody uzdatnionej i surowej z ujęć wody w Świebodzinie,
Świebodzinie  II,  Rusinowie,  Lubogórze,  Borowie,  Gościkowie,  Chociulach,  Rakowie,
Wilkowie,  Rosinie,  Rzeczycy w  ramach  monitoringu  kontrolnego  ,  przeglądowego  oraz
wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 13.112015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.  U.  z 2015 r.,  poz.  1989)  według  harmonogramu badań  wody  oraz  zakresów badań
podanych w załączniku stanowiącego integralną część niniejszej umowy. 

ZAKRES 2: Wykonywanie badań wody z sieci wodociągowej miasta Świebodzin w ramach
monitoringu przeglądowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015
r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)
według harmonogramu i zakresu badań. 

ZAKRES  3: Wykonywanie  badań  ścieków  surowych  i  oczyszczonych  z  oczyszczalni
ścieków w Świebodzinie, oraz wód popłuczyn z ujęć wody Świebodzin, Chociule, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków
jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie
substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  (Dz.  U.  2014,  poz.  1800)
według harmonogramu i zakresów badań. 

ZAKRES 4 : Wykonanie badań  osadu odwodnionego po prasie z oczyszczalni ścieków
w Świebodzinie  według  harmonogramu  i  zakresu  badan  podanym  w  załączniku zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych
osadów ściekowych.



Wykonawca oświadcza, że:

1. Badania wody uzdatnionej z ujęć wody z miejscowości uwzględnionych w zakresie 1
w ramach  monitoringu  kontrolnego  i przeglądowego,  badania  wody  z  sieci
wodociągowej  z  punktów objętych  zakresem 2  będą  wykonane  przez  laboratoria,
o których  mowa w art.  12 ust.  4  Ustawy z  dnia 7  czerwca  2001 r.  o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz.
139)  posiadające  udokumentowany  system  jakości  prowadzonych  badań  wody,
zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

2. Badanie ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie,
badanie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Świebodzinie, Borowie, Chociulach,
badanie ścieków z sieci i  przyłączy kanalizacyjnych w punktach wskazanych przez
Zamawiającego będą wykonane przez laboratoria, o których mowa w art. 147 a pkt 1
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 672) posiadające akredytację w zakresie badań i poboru prób wymaganych do
wykonania przez Zamawiającego.

3. Wyniki  wykonanych  analiz  (sprawozdania  z  badań)  Wykonawca  każdorazowo
dostarcza do Zamawiającego  w jednym egzemplarzach najpóźniej  w ciągu dwóch
tygodni  od  dnia  poboru  próbek  do  badania,  a w przypadku  badań  dodatkowych
w terminie  do  5  dni  od  dnia  poboru  próbek.  Wyniki  wykonanych  analiz  będą
podawane w postaci liczb rzeczywistych. Wykonawca wyraża zgodę na powielanie
bez  ograniczeń  przez  Zamawiającego  wyników  wykonanych  analiz  do  własnych
celów.

4. W przypadku  ograniczenia  przez  Zamawiającego  wartości  wykonanych  badań
dodatkowych w stosunku do wykazanych w przedmiocie zamówienia, nie będzie to
uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy.

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 2

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy –  od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy –  31.12.2017 roku.

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJ ĄCEGO  i  WYKONAWCY
§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się:

a) dokonywać  poboru  próbek  w  miejscach  i  wykonywać  analizy  laboratoryjne  w  zakresie
wskazanym  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  stanowiącego  integralną  część  niniejszej
umowy,

b) wystawiać fakturę z badań raz w miesiącu na wszystkie badania objęte harmonogramami,
c) dostarczać  wyniki  wykonanych  analiz  (sprawozdań  z  badań)  każdorazowo  w  jednym

egzemplarzu najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia poboru próbek do badania. 
d) do  sprawozdania  z  analizy  ścieków  oczyszczonych  i  surowych  załączać  kopię  protokółu

z poboru prób średniodobowych proporcjonalnych do przepływu,
e) zgłaszać  Zamawiającemu dzień  poboru próbek z zakresu 1 i  2 oraz wód popłucznych co

najmniej  na 7 dni  przed planowanym poborem oraz stawia się  u  Zamawiającego w dniu
poboru prób do godz. 08:00,



f) dokonywać  pobór  próbek  do  badań  z  zakresu  3,  ścieków  surowych  i  oczyszczonych
z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie raz w miesiącu oraz  przeprowadzić go zgodnie § 2
pkt  1,  §  5.1.,  pkt  1  z  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2014 r.
w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1800)
w terminie  wg  harmonogramu  jako  średniodobowe  po  wcześniejszym  ustaleniu  terminu
z Zamawiającym co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem poboru.

2. Zamawiający zobowiązuje się  do wyznaczania w trakcie  realizacji  umowy punktów poboru
próbek.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§ 4

Za wykonanie analiz laboratoryjnych łącznie wg załącznika A:

Ogółem za 12 miesięcy:          PLN netto,

słownie:                                   PLN

plus podatek VAT co daje cenę brutto:                              PLN,

słownie:                                                                               PLN

Cena nie podlega negocjacjom i będzie obowiązywała w czasie trwania umowy.

ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNO ŚCI
§ 5

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot dostawy będzie się odbywało, co miesiąc po
wykonaniu  planowanych  w  danym  miesiącu  analiz  laboratoryjnych  na  podstawie  faktury
wystawionej przez Wykonawcę i dołączonych do niej wykonanych analiz laboratoryjnych.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni
licząc od daty jej otrzymania, na konto wskazane na fakturze. 

3. Za datę zapłaty będzie uznawana data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Zamawiający  oświadcza,  że  jest  płatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług,  posiada  numer
identyfikacji podatkowej 927-00-09-205.

ODSZKODOWANIA
§ 6

Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty 
miesiąc zwłoki,

b) a  odstąpienie  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy,  także  
w związku  z  utratą  lub  brakiem  wymaganych  uprawnień  do  wykonywania  badań,  
w wysokości 10% ogólnej wartości przedmiotu umowy brutto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  w wysokości  10%  ogólnej  wartości  przedmiotu
umowy brutto.

3. Strony umowy mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę
umowną.



INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SI Ę STRON
§ 7

1. Wszelkie  zawiadomienia,  korespondencja  oraz  dokumentacja  przekazywana  w  związku
z niniejszą  umową  między stronami  będzie sporządzana na piśmie i  podpisana przez stronę
zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane
kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez strony. Każda ze stron
zobowiązana  jest  do  informowania  drugiej  strony  o  każdej  zmianie  miejsca  zamieszkania,
siedziby lub numeru faksu. Jeżeli  strona nie powiadomiła  o zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby  lub  numeru  faksu,  zawiadomienia  wysłane  na ostatni  znany  adres  zamieszkania,
siedziby lub numer faksu, strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 8

1. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

Spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  będzie  rozstrzygał  Sąd  Powszechny  właściwy  dla
Zamawiającego.

2. W sprawach nie  uregulowanych niniejszą  umową  stosuje się  przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164 ze
zm.).

3. Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym
egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY


