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U M O W A  Nr ……../2019 
 
 

zawarta w dniu ………………….. 2019r.  pomiędzy: 

Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21, NIP: 672-17-59-965, 
REGON: 331031889, kapitał zakładowy 11.470.000,00 zł, działającym na podstawie 
KRS0000085020, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, reprezentowanym przez: 
1. inż. Tomasza Hajdasza   – Prezesa Zarządu 
2. Annę Bobko     – Główną  Księgową 
zwanym dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”, 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………., 
mającym siedzibę przy ………………………………………..………….., NIP: ………………………,  
REGON: ………………………………….., reprezentowanym przez: 
 
1. …………………………………………….. – …………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, 
 

§1 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody 
z hydroforni miejskich, ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni ścieków, wody z 
rzeki Regi poniżej i powyżej wylotu ścieków z oczyszczalni oraz osadów ściekowych  zgodnie 
z opisem i harmonogramem zawartym w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym integralną 
część umowy. 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać analizy zgodnie z przedstawionym w załączniku nr 1 
zakresem. 

2. Pobór prób będzie wykonywany przez  Wykonawcę według załączonego do umowy 
harmonogramu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu. 

3. Wykonawca sam dokonywać będzie poboru prób do analiz z punktów kontrolno-
pomiarowych wskazanych przez Zleceniodawcę. 

4. Wykonawca zabezpieczy próby oraz dokona ich transportu do laboratorium. 
5. Pobór prób dokonywany będzie przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w 

obecności przedstawiciela Zleceniodawcy 
6. Wykonawca oświadcza,  iż  posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z 

wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji nr 
………………. wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz decyzję PPIS w 
………………. zatwierdzającą udokumentowany system prowadzonych badań wody. 

 
§3 

1. Analizy objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą przez laboratorium akredytowane 
posiadające akredytację na pobieranie próbek wody i ścieków.  

2. Wykonawca za zgodą Zleceniodawcy, podzleci do akredytowanego podwykonawcy 
następujące badania: …………………………………………………………………………………... 
Uzgodnienia dotyczące podwykonawstwa dokumentowane są w przeglądzie umowy. 
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§4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zleceniodawcy wyników badań, w formie 

sprawozdania zawierającego wyniki badań, w terminie do 14 dni licząc od daty poboru, 
natomiast badania podzlecone w terminie 30 dni. Sposób przekazania sprawozdania: pocztą, 
w razie potrzeby e-mailem. 

2. W przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów w badanych próbach, w momencie 
sporządzania sprawozdania, Wykonawca w trybie natychmiastowym powiadomi 
Zleceniodawcę o rodzaju parametru oraz wielkości przekroczenia. Powiadomienie to będzie 
odbywało się drogą mailową na adres:  
mspychalski@zuk-swidwin.com.pl 

 
§ 5 

1. Strony ustalają zapłatę za realizację zamówienia na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT po każdorazowym wykonaniu analiz zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym (załącznik nr 1). 

2. W cenę analiz wliczono koszty opracowania wyników, pobór prób oraz dojazd do miejsca 
poboru i transport pobranych prób do laboratorium. 

3. Zleceniodawca dokona zapłaty w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia faktury do 
siedziby Zleceniodawcy. 

4. Należność oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na konto Wykonawcy wskazane 
na fakturze. 

5. Zleceniodawca wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu 
Zleceniodawcy na fakturze. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zleceniodawca zapłaci ustawowe odsetki. 
7. W przypadku gdy Zleceniodawca będzie zalegał z płatnościami, za usługi uprzednio 

wykonane przez Wykonawcę, powyżej 30 dni od upływu terminu płatności określonego na 
fakturze, Wykonawca ma prawo: 
a) wstrzymać wykonanie każdej kolejnej analizy na rzecz Zleceniodawcy bez ponoszenia 
odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 
umowy, 
b) odmówić przekazania wyników badań Zleceniodawcy bez ponoszenia odpowiedzialności 

za nie przekazywanie  ich w terminie, o którym mowa w § 4. 
8. Ceny jednostkowe przedstawione przez Wykonawcę w ofercie zostały określone na czas 

trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.  
9. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowych analiz nie ujętych w 

harmonogramie. Analizy te zostaną wykonane po indywidualnych negocjacjach cenowych w 
celu ustalenia ostatecznego zakresu i kosztu wykonania tych badań. 
Zapisy z dodatkowych zleceń będą dokumentowane na formularzu „zlecenia badań”. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 
a) w wysokości 5% łącznej wartości ofertowej brutto zamówienia, gdy Zleceniodawca 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
b) w wysokości 0,3% ceny jednostkowej wykonywanej analizy za każdy dzień zwłoki, gdy 

Wykonawca opóźni się z zakończeniem i przekazaniem opracowanych wyników analiz 
fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. 

c) zapłata kar nie będzie zwalniała Wykonawcy od obowiązku wydania całości 
opracowanych wyników analiz. 
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3. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) w wysokości 5% łącznej wartości ofertowej brutto zamówienia w razie odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający. 

4. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 7 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

a) Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 3 miesięcy od 
upływu terminu zapłaty określonego niniejszą umową; 

b) Zleceniodawca odmawia odbioru wyników analiz; 
c) Zleceniodawca zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy. 

 
§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem może nastąpić za zgodą obu stron, 
wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

 
§ 9 

Umowa została zawarta na okres roku i obowiązuje od 01.03.2019r. do 02.03.2020r. 

 
§ 10 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy 
sąd. 

 
§ 11 

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu 
cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

 
§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i jeden dla Zleceniodawcy 
 
 
 
 
 
………………………………..    ……………………………………. 
       ZLECENIODAWCA               WYKONAWCA 


