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WZÓR UMOWY 
na wykonanie badań wody i ścieków 

 
 

W dniu …………………. roku w Szubinie, pomiędzy: 
Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. w Szubinie przy 
ul. Powstańców Wlkp. 76, zwanym dalej „Zamawiającym”, które reprezentuje : 

Krzysztof Badura – Prezes Zarządu 
 

a: 
 

………………………..……… z siedzibą w ………………….. przy ulicy …………………………. zwanym 
w treści umowy „Wykonawcą”, które reprezentuje: 
 

1. ………………………………………………. 
2. ………………………………………………. 

 
 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa 
o następującej treści : 
 

§ 1 
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań wody i ścieków zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w zaproszeniu do składania ofert. 
 
Część I  

1. Badania wody w ramach monitoringu kontrolnego 
Część II 

1. Badania wody surowej na potrzeby naliczania opłat środowiskowych 
2. Badania wody surowej zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych 

Część III 
1. Badania wody w ramach monitoringu przeglądowego, 

Części IV 
1. Badanie wód popłucznych 

Część V 
1. Badania mikrobiologiczne wody na ujęciach i sieciach wodociągowych 

Część VI 
1. Badania ścieków surowych OŚ Szubin 
2. Badania ścieków surowych OŚ Potulice 
3. Badania ścieków oczyszczonych OŚ Szubin 
4. Badania ścieków oczyszczonych OŚ Potulice 
5. Badania komunalnych osadów ściekowych 

Części VII 
1. Badanie gleby 

Część VIII 
1. Badanie odpadów o kodach 19 08 01; 19 08 02; 19 09 99 
2. Badanie odpadów o kodach 20 03 06 

 
§ 2 

Wymagany termin wykonania zamówienia sukcesywnie w okresie 1.01.2020 – 31.12.2021 zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w zaproszeniu do składania ofert. 
 

§ 3 
Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy istotne dla Zamawiającego 
postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte w zaproszeniu do składania ofert oraz, że są one 
wprowadzone do niniejszej umowy. 
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§ 4 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy wg jednostkowych cen netto 

w poszczególnych asortymentach: 
 

Lp. Rodzaj badania J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

1 Badania wody w ramach monitoringu kontrolnego kpl. 200  

2 
Badania wody surowej na potrzeby naliczania opłat 
środowiskowych 

kpl. 32  

3 
Badania wody surowej zgodnie z wymogami pozwoleń 
wodnoprawnych 

kpl. 58  

4 Badania wody w ramach monitoringu przeglądowego kpl. 50  

5 Badanie wód popłucznych kpl. 60  

6 
Badania mikrobiologiczne wody na ujęciach i sieciach 
wodociągowych 

kpl. 160  

7 Badania ścieków surowych OŚ Szubin kpl. 24  

8 Badania ścieków surowych OŚ Potulice kpl. 8  

9 Badanie ścieków oczyszczonych OŚ Szubin kpl. 24  

10 Badanie ścieków oczyszczonych OŚ Potulice kpl. 8  

11 Badania komunalnych osadów ściekowych kpl. 10  

12 Badanie gleby kpl. 20  

13 
Badanie odpadów o kodach 19 08 01; 19 08 02;  
19 09 99 

kpl. 6  

14 Badanie odpadów o kodach 20 03 06 kpl. 2  

 
2. Do kwot określonych w pkt. 1 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi 

przepisami. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenie/zmniejszenie) o 20 % ilości 

przeprowadzonych badań w zależności od wynikłych potrzeb. W przypadku zwiększenia ilości 
wykonanych badań wykonawca naliczał będzie należność zgodnie z cenami jednostkowymi 
przedstawionymi w ofercie. 

4. Podane ilości badań są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do całkowitego 
ich zrealizowania. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego 

5. Wynagrodzenie jest zgodne z wybraną ofertą Wykonawcy. 
 

§ 5 
Zamawiający oświadcza, iż nie udziela Wykonawcy żadnych zaliczek. 
 

§ 6 
Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami wystawionymi po 
wykonaniu poszczególnych badań laboratoryjnych i dostarczeniu sprawozdań z wyników badań. 

1. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze VAT. 

2. Termin zapłaty faktury 14 dni od dnia otrzymania faktury. 
 

§ 7 
Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności i wykonania badań pociąga za sobą skutki w postaci 
odsetek w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 8 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 
korzystne dla zamawiającego. 
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§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta z dnia …………………. roku. 
 

§ 11 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 


