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UMOWA nr .... 
 

zawarta w dniu ........ w Tuchowie  pomiędzy: 
 
Spółką Komunalną „DORZECZE BIAŁEJ" sp. z o. o. z siedzibą w Tuchowie (33-170), 
przy ul. Jana III Sobieskiego 69C, wpisaną do rejestru KRS: 0000218925, NIP: 9930406600, 
REGON: 852747825, kapitał zakładowy: 74 807 000,00 zł, działającą na podstawie wpisu do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,  
 
reprezentowaną przez: …………………………………………… 
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym” 
 
a: 
...........................................................posiadającą nr identyfikacyjny NIP ..................., 
REGON: ............................, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym .............................. 
KRS pod nr ............., o kapitale zakładowym ...................PLN   
reprezentowaną przez:  .............................................. 
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 
 
 

§ 1 
1. Na podstawie zapytania ofertowego nr ............................. z dnia................ Zamawiający 

zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……….., do 
wykonania  na rzecz Zamawiającego: 

  
usług laboratoryjnych – analiz fizycznych i chemicznych ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych powstałych w procesach oczyszczania ścieków 
na oczyszczalniach w Tuchowie, Bogoniowicach i Ciężkowicach w 2023r., 
wykonane metodami akredytowanymi.   
 
2. Wykonawca zrealizuje usługę: 
Cyklicznych analiz ustabilizowanych tlenowo osadów ściekowych w zakresie i liczbie 
wyszczególnionej w zapytaniu ofertowym nr …………………………… w wyniku, którego 
Zamawiający udziela zamówienia. 
3. Wykonawca  zobowiązany jest: 

a. dokonać poboru materiału do badań laboratoryjnych z miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego: 
 pobory próbek ustabilizowanych tlenowo osadów ściekowych w Tuchowie  

i w Ciężkowicach  
b. wykonać analizy fizykochemiczne pobranego materiału metodami akredytowanymi, 
c. sporządzić  raporty z wykonanych analiz oddzielnie dla każdego obiektu w 3 (trzech)          

egzemplarzach z oznaczeniem daty poboru. Pierwszą stronę raportu należy oznaczyć 
miesiącem i rokiem wykonania. Zamawiający dopuszcza przekazanie raportów z 
wykonanych analiz w wersji elektronicznej podpisane podpisem elektronicznym. 

d. przekazać raporty Zamawiającemu nie później niż 7 dni po zakończeniu okresu, którego 
dotyczą.      
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4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest 
Pani Anna Świderska lub Pani Natalia Stolarczyk tel. (014) 6506204 wew.154. 

 
 

§ 2 
Wykonawca  zobowiązany jest wykonać analizy metodami akredytowanymi akceptowanymi 
przez jednostki dla których Zamawiający zobowiązany jest je wykonywać.  Zakres analiz i 
metodyka badań powinny być zgodne  z wymogami § 5 ust.1-4 rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz § 3 ust.2 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 w sprawie dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach. W przypadku utraty uprawnień do realizacji zamówienia 
Wykonawca może podzlecić wykonanie analiz lub ich części uprawnionemu podwykonawcy. 
Nie może to jednak wpłynąć na jakość usług i ich cenę.   Niezależnie od powyższego utrata 
uprawnień przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do odstąpienia ze skutkiem ex nunc 
od umowy w okresie 3 miesięcy od momentu dowiedzenia się przez Zamawiającego o utracie 
wymaganych uprawnień przez Wykonawcę.   
 
 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za usługi zgodnie z przyjętą ofertą cenę,  tj.: cena 
netto (ogółem) ............... PLN (Słownie złotych: ......................00/100) 
podatek VAT  23 % wartość ............ zł  PLN 
cena brutto (ogółem) ................... zł PLN (Słownie złotych:  .......................... złote 
00/100). Podana wyżej cena ma charakter szacunkowy i jej ostateczna wysokość uzależniona 
jest od ilości zleconych i poprawnie wykonanych usług. Wykonawca w przypadku zlecenia i 
wykonania mniejszej ilości usług badań wody o tej wyrażonej w zapytaniu ofertowym zrzeka 
się prawa do dochodzenia od Zamawiającego utraconych korzyści.  
2. Ceny jednostkowe przedstawia formularz cenowy – oferta, za wykonanie poszczególnych 
pakietów badań, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.   
3. Cena jednostkowe określone w formularzu cenowym mają charakter ryczałtowy i  nie mogą 
ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena jednostkowa zawiera w sobie wszelkie 
niezbędne wydatki jakie Wykonawca zobowiązany jest ponieść celem należytego wykonania 
usługi.   
 

§ 4 
1. Umowa obowiązuje od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 
2. Zamawiający dopuszcza  wystąpienie  zamówienia uzupełniającego. 

a. W przypadku wystąpienia dodatkowego zamówienia identycznego z zakresem 
występującym w zapytaniu ofertowym Wykonawca zrealizuje to zamówienie w oparciu 
o stawki podane w ofercie. 

b. W przypadku wystąpienia zamówienia dodatkowego w zakresie nie występującym w 
zapytaniu ofertowym Strony  umowy sporządzą stosowny protokół konieczności w 
którym ustalą zakres zamówienia dodatkowego oraz jego wartość.   
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§ 5 
1. Strony dopuszczają częściowe fakturowanie usług w oparciu o wykonane i przekazane 

Zamawiającemu pakiety badań.   
2. Termin zapłaty należności udokumentowanych fakturą ustala się na 14 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za 

opóźnienie. 
4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury, jeżeli po przekazaniu wyników badań 

Zamawiający nie złoży zastrzeżeń do przekazanych wyników badań w terminie 7 dni od 
ich odbioru. Wraz z upływem tego okresu przyjmuje się, że Zamawiającym pokwitował 
prawidłowe wykonanie usługi. 

            
§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
kwoty o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego przez 
Zamawiającego przekazanego telefonicznie, a następnie potwierdzonego e-mailem, 
faksem lub pismem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,2 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 

c. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
kwoty o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z powodu okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialność Zamawiający. 
 

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia szkody na zasadach ogólnych w sytuacji, 
kiedy jej wymiar przekroczy wymiar kar umownych wyrażonych w umowie.  
 
3. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie Umową 
zastrzeżonym, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do 
wykonania przedmiotu umowy z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu tego terminu, 
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej. Do dnia 
złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający 
naliczy kary umowne za zwłokę. 
 
4. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 
umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu 
umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 2 dni. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub w części 
niewykonanej.  
 
5. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za 
niezawartą, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownych, pozostają 
wiążące.  
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6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 
 
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych 
w Umowie w terminie 3 miesięcy od daty wezwania Wykonawcy do należytego wykonania 
umowy. 
 

§7 
1. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji gdy: 

a. nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu 
zamówienia; 

b. nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie 
nie zmienione; 

c. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; 

2. 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. 

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

4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty. 

 
 

§ 8 
1. Strony udostępniają dobrowolnie dane osobowe swojego personelu do przetwarzania 

w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy. 
2. Strony zobowiązują się do przetwarzania i ochrony danych osobowych z zachowaniem 

zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) oraz ustawy 
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. 
 
 

§ 9 
1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
dotyczących umowy o świadczenie usług. 

3. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron. 
4. Nieodłączną częścią Umowy stanowiącą o prawach i obowiązkach stron są załączniki: 

 oferta Wykonawcy; 
 harmonogram badań osadu; 
 zapytanie ofertowe. 

 
 
Wykonawca:                                                                                   Zamawiający: 


