
UMOWA 

(wzór) 

zawarta w dniu …………. roku w Werbkowicach pomiędzy Gminą Werbkowice, ul. Zamojska 

1, 22-550 Werbkowice, NIP 9191783198, w imieniu której działa Komunalny Zakład 

Oczyszczania, ul. Sikorskiego 36, 22-550 Werbkowice reprezentowany przez: Andrzeja 

Kurzepa - Kierownika, działającego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Werbkowice 

Nr R.O.077.58.2016.RM z dnia 27.10.2016 roku, zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

……………………………………………… z siedzibą w ….……………………………….. 

NIP…………………….……….…… REGON……………...…….……….……., 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………., 

zwanym w dalszej części Wykonawcą, o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 

udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego , zgodnie  z art. 4 pkt.8  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843). 

§ 2. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi polegającej 

na wykonaniu analiz próbek wody z wodociągu gminnego i SUW w Werbkowicach, analiz 

wody z rzeki Huczwa, analiz ścieków z oczyszczalni w Werbkowicach oraz w Hostynnem i 

Kol. Hostynne, analiz osadu i gleby zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.  

2. Miejsce monitoringu: wodociąg gminny i SUW Werbkowice, biologiczna oczyszczalnia 

ścieków w  Werbkowicach i odbiornik ścieków (rzeka Huczwa), oczyszczalnia ścieków w 

Hostynnem i  oczyszczalnia ścieków w Kol. Hostynne. 

 

3. Integralną częścią umowy są: 

 

1) oferta Wykonawcy z dnia………………………………………………………. r. 

 

§ 3. 

Opis czynności objętych przedmiotem umowy 

 

Przedmiot niniejszej umowy są analizy obejmujące następujący zakres :  

a) monitoring  wody – w zakresie zgodnym z załącznikiem Nr 2 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 tj. parametry grupy A + enterokoki:  

• 4 razy wodociąg Werbkowice;  



 

b) monitoring wody – w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 roku Dz.U. 2017 poz. 2294 - parametry grupy B: 

• 1 raz wodociąg Werbkowice; 

 

c) monitoring wody (substancje promieniotwórcze)  - w zakresie  Rad (Ra-226), Rad (Ra-228) i 

Tryt:  

• 1 raz w roku – 2 studnie SUW Werbkowice; 
 

d) analiza wód popłucznych – w zakresie: zawiesiny ogólne, żelazo: 

• 6 razy SUW Werbkowice; 
 

e) analiza wody z rzeki Huczwa - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny ogólne:  

• 2 razy w roku po 2 próbki (10 m przed i 10 m za wylotem ścieków); 

f) analiza osadu ściekowego – w zakresie: pH, sucha masa, substancja organiczna, zawartość 

azotu ogólnego, zawartość azotu amonowego, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk, nikiel, rtęć, 

miedź, chrom, kadm, ołów, liczba Ascaris sp., liczba Toxocara sp., liczba Trichuris sp., 

obecność Salmonella sp., obecność specjalnego DNA Salmonella sp.: 

• 2 razy oczyszczalnia Werbkowice; 

g) analiza gleby pod kątem stosowania osadu ściekowego + ustalenie dopuszczalnej dawki 

osadu w celu rolniczego wykorzystania - w zakresie: pH, fosfor przyswajalny, miedź, ołów, 

cynk, rtęć, chrom, kadm, nikiel, grupa granulometryczna piasek >0,1 mm, grupa 

granulometryczna pył 0,1-0,02 mm, grupa granulometryczna cząstki iłowe <0,02 mm.; 

h) analiza ścieków surowych z oczyszczalni - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny ogólne i 

substancje ropopochodne:  

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Werbkowice, 

i) analiza ścieków surowych z oczyszczalni - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny ogólne: 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Hostynne, 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Kol. Hostynne; 

j) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny 

ogólne i substancje ropopochodne: 

• 4 razy w roku próby średniodobowe z oczyszczalni Werbkowice; 

k) analiza ścieków oczyszczonych z oczyszczalni - w zakresie: BZT5, CHZTCr, zawiesiny 

ogólne: 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Hostynne, 

• 4 razy w roku próby uśrednione z oczyszczalni Kol. Hostynne; 

 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy ustalany będzie z 

Wykonawcą telefonicznie lub pocztą e-mail.  



2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wcześniej czynników powodujących brak 

możliwości przystąpienia do realizacji zadania w ustalonym terminie, Wykonawca 

powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o przyczynach zaistniałej sytuacji. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz 

doświadczenia w zakresie prac określonych przedmiotem umowy, wykorzystania 

odpowiedniego sprzętu i technologii, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń 

Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia sprzętu i materiałów, i innych środków niezbędnych do wykonania 

zamówienia, 

2) posiadania stosownych zezwoleń oraz dysponowania potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 

§ 6 

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Czynności objęte przedmiotem umowy wykonywane będą na podstawie mailowych lub 

telefonicznych odrębnych Zleceń, udzielanych każdorazowo przez Zamawiającego.  

2. Zlecenia, o których mowa w ust. 1, Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy na adres 

e-mail ………………………………………………………………………. Zlecenia, 

określać będą: 

1) datę wykonania, 

2) opis czynności przewidzianych do wykonania. 

3. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o pracach koniecznych do 

wykonania Zlecenia, a które nie zostały ujęte w Zleceniu. Dokonywanie przez Wykonawcę 

czynności przekraczających zakres czynności określonych w Zleceniach wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, na skutek niezawinionych i niezależnych od niego 

okoliczności, nie będzie mógł wykonać danego Zlecenia w wyznaczonym terminie, 

zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego (na adres e - mail:………….……….………….), ustalając nowy termin w 

porozumieniu z Zamawiającym. 

§ 7 

Odbiór prac 

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedkładania Zamawiającemu 

sprawozdań z wyników badań. 

§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wartość przedmiotu umowy:  

- wartość netto oferty …………………………………………………………………...  zł   

- podatek VAT…………………………………………….……………………………….. 

- wartość brutto oferty……..zł (słownie:……………………………..……………………) 



- termin płatności  przelew: ……………..… dni 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur za wykonaną usługę w sposób 

następujący: 

NABYWCA: 

Gmina Werbkowice 

ul. Zamojska 1 

22 – 550 Werbkowice  

NIP 919-174-89-02 

ODBIORCA: 

Komunalny Zakład Oczyszczania 

ul. Sikorskiego 36 

22-550 Werbkowice 

3. Termin płatności faktury prawidłowo wystawionej pod względem formalnym  

i merytorycznym wynosi ………..…. dni od daty przedłożenia faktury. Należności wynikające 

z faktur będą regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

1) w razie wystąpienia istotnych zmian 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. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

2. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje przedmiot umowy . Odstąpienie od umowy w takim 

przypadku może nastąpić po bezskutecznym upływie 14 dniowego terminu wyznaczonego 

Wykonawcy przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych naruszeń umowy. 

§ 10 

Kary umowne 

Strony ustalają karę umowną w wysokości 2000,00 zł w przypadku bezpodstawnego 

odstąpienia od wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron. 

§ 11 

Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest: 

1) ……………………………………………………………………………………………, 

2) ………………………………………………………………………………………… . 

 

2. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wskazuje 

 …………………………………., tel. …………………………, e-mail: ..………………… 

§ 12 

Zmiany w umowie 



1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następującym zakresie: 

1) zmiana wynagrodzenia, pod warunkiem ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, 

2) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz 

wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy, 

3) zmiany numeru rachunku Wykonawcy oraz zmiany teleadresowe stron umowy. 

2. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez 

Wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony 

danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, które 

będą przekazywane lub udostępnione w związku lub w wyniku realizacji postanowień 

Umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w 

celu realizacji umowy. 

§ 14 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, oraz inne właściwe w przedmiocie umowy. 

§ 15 

Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i 

Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, którym 

mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

Egzemplarze umowy 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 

   ………………………………..                               ………………………………….. 

 

 


