
PROJEKT
UMOWA NA WYKOANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

zawarta w dniu ….........12.2016 r. w Tryńczy pomiędzy:

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o. 37-204  Tryńcza  118,  wpisaną  do
Krajowego  Rejestru  Sądowego  przez  Sąd  Rejonowy,  XII  Wydział  Gospodarczy
w Rzeszowie  pod  numerem  KRS  0000594430,  posiadającą  kapitał  zakładowy
w wysokości 24.480.000 złotych, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu – Magdalena Kotulska,

a,

…................................................................, NIP: …............, REGON: …............,
reprezentowany przez …............................, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
1) poboru próbek wody, ścieków, odpadów pochodzących z oczyszczania ścieków,
2) analiz  wody,  ścieku  popłucznego,  ścieków  surowych  i  oczyszczonych  oraz

odpadów pochodzących z oczyszczania ścieków.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz terminy wykonania określa załącznik

Nr 1 stanowiący integralną część niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wykonawca  wykonywać  będzie  przedmiot  umowy  wyłącznie  w  zleconym przez

Zamawiającego  zakresie  wskazanym  w § 1 ust.  1  Umowy, załączniku Nr 1 do
Umowy z określoną przez Zamawiającego częstotliwością. 

4. Badania  wody,  ścieków,  osadów,  odpadów  wykraczające  poza  zakres  umowy
(zamówienia  uzupełniające)  mogą  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  po
uprzednim  telefonicznym  zgłoszeniu  przez  Zamawiającego  i  potwierdzeniu  na
piśmie  zakresu  badań  (fax,  e-mail)  przy  zastosowaniu  cen  jednostkowych
określonych w załączniku Nr …............. do umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań
i pomiarów za dany okres w formie sprawozdania w terminie 10 dni od daty poboru
prób.

6. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  certyfikat  akredytacji,  w  rozumieniu  ustawy
z dnia  30 sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny zgodności,  w zakresie  normy EN
ISO/IEC  17025:2005  Ogólne  wymagania  dotyczące  kompetencji  laboratoriów
badawczych i wzorcujących. 

§ 2

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 01.01.2017 r.
Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2017
r.



§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu
niniejszej  umowy,  a  w  szczególności  Zamawiający  zobowiązuje  się  przekazać
Wykonawcy informacje co do wymagań w zakresie pobierania próbek, pomiarów
i badań określonych w pozwoleniach/decyzjach właściwych organów.

2. Zamawiający zobowiązany jest  do  umożliwienia osobom świadczącym pracę dla
Wykonawcy dostępu do obiektów badań oraz wszystkich miejsc, w których mają
być wykonywane pomiary i badania. 

3. Terminy  pobierania  próbek  podane  w  Harmonogramie  pobierania  próbek
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy określają przedział czasowy (data
od – do), w jakim powinno nastąpić pobranie próbek, z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Strony zgodnie ustalają i zobowiązują się do przestrzegania następującej procedury
pobierania próbek:
1) próbki pobierane są przez pracownika Zleceniobiorcy, 
2) próbki średniodobowe ścieków pobierane są przez próbkobiorców każdorazowo

w terminach ustalonych w harmonogramie,
3) zamawiający każdorazowo w terminie ustalonym w harmonogramie udostępnia

obiekt do pobrania próbek średniodobowych,
4) w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  niepobrania  próbek

w ustalonym  telefonicznie  terminie,  z  uwzględnieniem  harmonogramu,
Zamawiający  ma prawo  zlecić  pobranie  próbek  i  wykonanie  analiz  innemu
laboratorium, a kosztami obciążyć Zleceniobiorcę,

5) w przypadku  rezygnacji  przez  Zamawiającego  z  pobrania  próbek  w  danym
terminie/terminach wprowadzenie zmian w harmonogramie pobierania próbek
z tego  tytułu  wymagają  uprzedniego  sporządzenia  pisemnego aneksu  do
umowy.

5. W  przypadku  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
dokonanie  pomiarów  lub  pobranie  próbek  Strony  uzgodnią  dodatkowy  termin
wykonania  tych  czynności.  O  niemożności  pobrania  próbek  z  tego  powodu
Zamawiający  zobowiązany  jest  powiadomić  Wykonawcę  natychmiast  pisemnie
(e-mail  lub  faks).  W przypadku  niepowodzenia jednego  poboru z  uwagi  na złą
pogodę lub inną przeszkodę – wykonawca zobowiązany jest  do pobrania próbki
niezwłocznie po ustaniu danej przeszkody. 

6. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  harmonogramu  pobierania
próbek  oraz  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne  zmiany  w  terminach
pobierania próbek nieuzgodnione uprzednio z Wykonawcą, jak również za skutki
niepoinformowania Wykonawcy o przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie
w ust. 4 pkt 4.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania poborów próbek, pomiarów i  badań
zgodnie z metodykami referencyjnymi określonymi w obowiązujących przepisach
prawnych (o ile  takie  wskazano),  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. 

2. Wykonawca będzie pobierał i transportował do laboratorium próbki do badań we
własnym zakresie.



§ 5

1. Strony  zgodnie  ustalają  częściowe  odbiory  przedmiotu  umowy następujące  po
zakończeniu wykonania zleconych w danym okresie prac.

2. Sprawozdania,  o  których  mowa  w  §  1  ust.  5  Wykonawca  zobowiązany  jest
wykonać i przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w formie pisemnej. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane w przypadku nie
zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień ust.
4.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do
wykonanego przedmiotu  umowy w terminie  7  dni  roboczych od daty  otrzymania
danego sprawozdania. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w tym
terminie  oznacza,  iż  przedmiot  umowy  wykonany  został  prawidłowo  i  zgodnie
z niniejszą umową.

5. Jeżeli  przy odbiorze prac  Zamawiający uzna za konieczne dokonanie poprawek
i uzupełnień w wykonanym opracowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykonać je
nieodpłatnie, w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni.

6. Wszystkie  uzupełnienia  wykonywanego  przedmiotu  zamówienia,  których
konieczność wykonania wyniknie nie z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres
umowy, wykonane zostaną przez Wykonawcę odpłatnie, według uzgodnionej ceny
i w uzgodnionym przez Strony terminie.

§ 6

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. 

2. Ceny jednostkowe netto za poszczególne badania i  pomiary oraz pobór próbek
określa załącznik Nr …..... 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. Rozliczenie należności za wykonane prace (odbiory częściowe) następowało będzie
każdorazowo przy  przekazaniu  sprawozdania.  Faktura VAT  za  wykonane  prace
doręczana będzie ze sprawozdaniem.

6.  Należność  za  wykonane  prace  płatna  będzie  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.  W  przypadku
konieczności wykonania przez Wykonawcę poprawek i uzupełnień zgodnie z par. 5 ust.
5 umowy płatność za fakturę VAT ulega stosownemu przesunięciu o wskazany okres. 

7.  Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawiania  faktur  VAT  bez  podpisu
Zamawiającego. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
9. W  przypadku  zwłoki  w  płatności  przez  Zamawiającego  należności  z  tytułu

częściowego wykonania  przedmiotu  umowy przekraczającej  60  dni  Wykonawca
może powstrzymać się od dalszej realizacji  umowy do czasu dokonania zapłaty
przez Zamawiającego.



10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
…..............................

11.Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
7941821690

§ 7

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są: 
1) Po stronie Zamawiającego: Adam Gwóźdź  

tel.: 793 862 842 lub 16 642 12 88
e-mail: adam.gwozdz@zgktryncza.pl

2) Po stronie Wykonawcy: …..........................
tel.: ..............................
e-mail: …..........................

§ 8

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego. 

§ 10

Ewentualne  spory  mogące  powstać  przy  wykonywaniu  niniejszej  Umowy  strony
poddają pod rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny dla
Zamawiającego. 

§ 11

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej
ze stron. 

    ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA



Załącznik Nr 1 do umowy 
na wykonanie badań laboratoryjnych

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK

1. Badania wody uzdatnionej

Monitoring kontrolny

Lp. Miejsce poboru Miesiąc

1 WDK – Wólka Małkowa styczeń

2 Zespół Szkół Tryńcza marzec

3 WDK – Ubieszyn czerwiec

4 SUW Jagiełła sierpień

Monitoring przeglądowy

1 Zespół Szkół Gorzyce październik

2. Badania wód popłucznych

Badania podstawowe

Lp. Miejsce poboru Miesiąc

1

SUW Jagiełła

luty

2 kwiecień

3 sierpień

4 październik

Badania rozszerzone

1
SUW Jagiełła

czerwiec

2 grudzień

3. Badania ścieków – próbki średnio dobowe

Badania podstawowe

Lp. Miejsce poboru Miesiąc

1
Oczyszczalnia ścieków Tryńcza

marzec

2 wrzesień

Badania rozszerzone

1
Oczyszczalnia ścieków Tryńcza

czerwiec

2 grudzień

4. Testy zgodności

Lp. Wyszczególnienie Miejsce podobu Miesiąc

1 Osad ściekowy
Oczyszczalnia

ścieków w Tryńczy

2x na zgłoszenie

2 Skratki czerwiec

3 Piasek listopad


