
 

UMOWA nr TA-ZR-……………..2022 
 
Zawarta w dniu      ………………. 2022 roku w Stargardzie pomiędzy: 
 
Wody Miejskie Stargard Sp. z o. o., ul. Stefana Okrzei 6, 73-110 Stargard 
tel. 91 577-12-74, e-mail  sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl, NIP 854-001-15-20,  
REGON 811115758, kapitał zakładowy 56.825.500 zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego 
Rejestru Sądowego, nr 0000033245, nr rejestrowy: BDO 000002477, które reprezentuje: 
…………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
………………………………………. 
zwanym w dalszym tekście WYKONAWCĄ 
 
W wyniku postępowania prowadzonego, bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710). Prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w zł równowartości kwoty 130.000 PLN przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. 

została zawarta umowa następującej treści:                                            

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badań laboratoryjnych prób ścieków z 
przelewu burzowego znajdującego się przy ul. Brzozowej w Stargardzie oraz rzeki Ina. 
2. Pomiar jakości pobranych do badań próbek wody z rzeki Ina oraz mieszaniny ścieków z kanału burzowego 
przy ul. Brzozowej w Stargardzie prowadzony będzie w zakresie wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZT, Azot 
azotanowy, Azot azotynowy, Azot ogólny, Azot Kjeldahla, Azot amonowy, Zawiesiny ogólne, Fosfor ogólny, 
Ortofosforany, Substancje powierzchniowo czynne anionowe, Rtęć, Kadm, Chrom ogólny, Ołów, Miedź, Żelazo 
ogólne, Węglowodory ropopochodne, Fenole lotne. 
2. Analiza próbek powinna być przeprowadzona zgodnie z metodyką zawartą w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U.2019.1311) 
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada ważną akredytację wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji 
potwierdzająca należytą jakość wykonywanych przez Wykonawcę badań laboratoryjnych i zobowiązuje się ją 
utrzymywać przez cały czas trwania umowy. 

 
§ 2 

 
1. Częstotliwość wykonywania badań jest wyznaczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 
przypadku zmiany przepisów lub, zmianie mogą ulec zarówno częstotliwość jak i ilość każdorazowo pobieranych 
prób.  

§ 3 
1. Ceny za wykonanie poszczególnych badań ujęte  zostały w załączniku do oferty i stanowią załącznik do umowy. 
2. Maksymalna wartość wyżej wymienionego przedmiotu umowy wynosi ………………. zł (słownie: 
…………………………………………………………… złotych) plus należny podatek VAT, razem ……… (słownie: 
………………………………………………………………………………………………………………………)  
3. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem VAT i posiada NIP …………………………………………… 
4. Przeniesienie praw i/lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 



 

 
§ 4 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania badania wody, ścieków, zgodnie z metodyką akredytowaną przez 
Polskie Centrum Akredytacji określoną w ofercie. 

§ 5 
 

1. Wyniki badań winny być dostarczone Zamawiającemu wraz z: 
a) określeniem niepewności metody/wyniku, 
b) stwierdzeniem zgodności z obowiązującymi aktami prawa i/lub normami, w terminie do 14 dni roboczych od 
momentu pobrania próbki przez Wykonawcę. 
2. Wyniki badań będą przesyłane przez Wykonawcę elektronicznie na adres email:……………………………… 
oraz pisemnie.    
3. Datą dostarczenia wyników przyjmuje się dzień dostarczenia do Wód Miejskich Stargard Sp. z o.o. w wyników 
drogą elektroniczną. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego telefoniczne, a następnie 
potwierdzenia na piśmie o przekroczeniach norm stwierdzonych podczas wykonywania badań. 
2. Zawiadomienie telefoniczne będzie odbywać się na numer telefonu: 
- 519 546 929 Katarzyna Pawłowska – Specjalista ds. ochrony środowiska 

 
§ 7 

 
1. Próbki będą pobierane przez upoważnionych i przeszkolonych pracowników Zamawiającego.  
2. Przechowywanie pobranych próbek i należyte ich zabezpieczenia należy do obowiązków Wykonawcy. 

 
§ 8 

 
1.W przypadku dokonania poboru do godziny 14:00 próbki będą niezwłocznie odbierane przez Wykonawcę do 

godziny 15:00. W przypadku dokonania poboru próbki po godzinie 14:00 będą one odbierane przez 

Wykonawcę w dniu roboczym następującym po dniu dokonania poboru próbki, a przez ten okres 

przechowywane będą przez Zamawiającego w temperaturze zapewniającej zachowanie parametrów próbki.  

2.Analiza pobranej próbki musi rozpocząć się w ciągu 24 godzin od godziny poboru próbki. 

3.Wykonawca prześle wyniki badań Zamawiającemu niezwłocznie po wykonaniu badań, nie później niż w ciągu 

14 dni roboczych od dnia pobrania próbki. 

§ 9 
 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary będą naliczane w 
następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie badań, w tym zwłoki w pobraniu próbki, w wysokości 0,2 % 
wartości badania z którym Wykonawca pozostaje w zwłoce za każdy dzień zwłoki, 
- za zwłokę w dostarczeniu wyników określonych w umowie badań w wysokości 0,2% wartości badania którego 
dotyczyć ma wynik, - za każdy dzień zwłoki. 



 

- za odstąpienie od Umowy  lub jej wypowiedzenie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
maksymalnej wartości  Umowy netto  (§3 ust. 2) 
b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
- z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10,0% maksymalnej 
wartości  Umowy netto  
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody 
będzie wyższa niż kara umowna. 
3.Kary umowne kumulują się i podlegają zsumowaniu. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia 
podstaw do ich naliczenia. 
4. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nie wpływa na możliwość dochodzenia kar umownych 
naliczonych do dnia odstąpienia od umowy. 
5. Maksymalna suma naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 25% maksymalnej wartości  Umowy 
netto. 

 
§ 10 

 
1. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie regulował przelewem po otrzymaniu 
faktury.  
2. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. 
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 11 

1. Wykonawca będzie fakturował Zamawiającego z częstotliwością raz w miesiącu. 
2. Wartość miesięcznych faktur jest wynikiem rzeczywiście wykonanych w danym okresie rozliczeniowym badań 
zgodnie z harmonogramami badań i wytycznymi Zamawiającego i ofertą Wykonawcy, która stanowi integralną 
część niniejszej umowy. 

 
§ 12 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia do dnia 30.09.2023r. 
2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
1) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
2) utraty ważności akredytacji wystawionej przez Polskie Centrum Akredytacji i nieprzedłużenia jej na kolejny 
okres 

§ 13 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności. 
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla 
siedziby Zamawiającego. 
4. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 
 
 
 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 


