
Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.   

ul. Wspólna 6; 62 – 045 Pniewy 

Załącznik nr 2 do zapytania nr 23/DWT/2022 

UMOWA   …/DWT/2022 
 

zawarta w dniu  ………………… 2022 r. w Pniewach pomiędzy: 
 
Pniewskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wspólnej 6,  62 - 045 
Pniewy, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177961, wysokość 
kapitału zakładowego 30 041 000 PLN,  NIP 787-14-26-929, REGON nr 630789190 

reprezentowanym przez: 
 

1. ……………………………………………… 
 
zwanym dalej  „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: 

1.  ……………………………………………………... 
 
zwanym  dalej „Wykonawcą”,   
 
a łącznie „Stronami”, o następującej treści:. 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 

1) Pobór i badanie wody uzdatnionej dla sieci oraz ujęć wody w Pniewach i Nojewie, 
2) Interwencyjne badania bakteriologiczne wody,  
3) Pobór i badanie wody surowej dla ujęć wody ujęć wody w Pniewach i Nojewie 
4) Pobór i badanie ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków                             

w Pniewach 
5) Pobór i badanie ścieków oczyszczonych na wylocie oczyszczalni ścieków                          

w Pniewach 
6) Pobór i badanie wód popłucznych dla ujęcia wody w Nojewie 
7) Pobór i badanie osadów ściekowych 
8) Pobór i badanie skratek 
9) Pobór i badanie zawartości piaskownika 
10) Pobór i badanie wody powierzchniowej, rzeka Mogielnica – 50 m przed wylotem ścieków       

z oczyszczalni 
11) Pobór i badanie wody powierzchniowej, rzeka Mogielnica – 50 m za wylotem ścieków                       

z oczyszczalni 
12) Pobór i badanie ścieków przemysłowych pochodzące z zakładów w Gminie Pniewy 
13) Pobór i badanie gleby.  

 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz terminy wykonania określa załącznik nr 1 

stanowiący integralną częścią niniejszej umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kompetencje i uprawnienia, wymagane przez prawo, do 

wykonywania badań będących przedmiotem niniejszej umowy i niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ponieważ 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 
oraz zatwierdzony przez właściwego Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego system 
jakości wykonywanych w laboratoriach Wykonawcy badań wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. 



4. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy wyłącznie w zleconym przez Zamawiającego 
zakresie określonym  w § 1 ust. 1 Umowy,   załączniku nr 1 do Umowy oraz  ofercie i z określoną 
przez Zamawiającego częstotliwością. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za określenie 
przez Zamawiającego zakresu badań  oraz terminów ich wykonania niezgodnie/z naruszeniem 
wydanych  przez właściwe organy pozwoleń/decyzji. 

5. Badania laboratoryjne 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 1 do umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań w terminie 10 dni od daty poboru prób. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań                              

i pomiarów za dany okres w formie sprawozdania w terminie 4 dni od daty zakończenia badań.  
8. Wykonawca oświadcza,  że:   

1) Posiada certyfikat akredytacji, oraz podwykonawcy posiadają certyfikat akredytacji,                                
w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności, w zakresie 
normy EN ISO/IEC 17025, nr akredytacji ……………………...  

2)  Pobór próbek jest akredytowany zgodnie z zakresem, nr akredytacji 
……………………………………., a próbkobiorcy, pobierający próbki, dysponują  
specjalistycznym sprzętem do poboru i przewozu próbek zapewniającym warunki transportu 
zgodnie z aktualnymi przepisami. 

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

 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia  wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień: 1 stycznia 2023 r.  
2. Termin zakończenia  wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień: 31 grudnia 2023 r.  

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej 
umowy, a w szczególności Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w terminie 14 
dni od daty podpisania umowy, 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 załączniku nr 1 do niniejszej umowy określają przedział 
czasowy, w jakim powinno nastąpić pobranie próbek. Wykonawca jest zobowiązany do 
poinformowania Zamawiającego telefonicznie,  faksem lub e-mailem o dacie dokonywania 
wszystkich poborów próbek, pomiarów i badań z co najmniej 1 -dniowym wyprzedzeniem.                        
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dokonanie 
pomiarów lub pobranie próbek Strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania tych czynności. 

4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wskaźników bakteriologicznych w pobranej/nych 
próbkach wody Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie                   
i za pośrednictwem poczty e-mail Zamawiającego o tym fakcie nie później niż w ciągu 24 
godzin od stwierdzenia przekroczenia. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do  niezwłocznego  informowania Wykonawcy (osoby wskazanej 
w § 8 Umowy) faxem lub e-mailem  o wszelkich uszkodzeniach i brakach w istniejącej sieci 
monitoringowej uniemożliwiających prawidłowe pobranie próbki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy  wyłącznie w zleconym przez 
Zamawiającego zakresie wyszczególnionym w § 1 Umowy, załączniku nr 1 do umowy oraz  
ofercie. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za zakres zlecany przez Zamawiającego 
będący przedmiotem niniejszej umowy. 

7. W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do poborów interwencyjnych: 
1) Próbek wody, w przypadku mikrobiologicznych przekroczeń  i innych niebezpiecznych 

parametrów dla zdrowia ludzkiego oraz do poboru próbek wody po awariach. Pobór powinien 
się odbyć w czasie do 48 godzin, od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez 
Zamawiającego. 

2) Dodatkowych poborów gleby, na działkach wskazanych przez Zamawiającego. Pobór 
powinien się odbyć w czasie do 14 dni, od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez 
Zamawiającego. 

3) Próbek ścieków surowych i oczyszczonych. Pobór powinien się odbyć w czasie do 7 dni, 
od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 



 
§ 4 

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. 7 Wykonawca zobowiązany jest wykonać                             
i przekazać Zamawiającemu w 1  egzemplarzu. 

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, z zastrzeżeniem ust. 5, 
wykonane zostaną przez Wykonawcę odpłatnie, według uzgodnionej ceny i w uzgodnionym 
przez Strony terminie. 

 
§ 5 

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 
numer 1 do Umowy. 

3. Do cen netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami                   
w tym zakresie, obowiązującym w momencie wystawienia faktury VAT. 

4. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące podstawą 
ustalenia wynagrodzenia zryczałtowanego nie ulegną zmianie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w § 5  ust. 2 Umowy, nie 
wcześniej jednak niż po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o średnioroczny wzrost 
cen towarów i usług ogłaszany corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

6. Rozliczenie należności za wykonane prace (odbiory częściowe) następowało będzie  
każdorazowo przy przekazaniu sprawozdania. Faktura VAT za wykonane prace doręczana 
będzie ze sprawozdaniem. 

7.  Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy wskazany 
w fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT. 

8.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.  
9. Za dzień zapłaty  uważa się dzień uznania obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10. W przypadku zwłoki w płatności należnych kwot Zamawiający płacić będzie Wykonawcy odsetki 

ustawowe. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia następującego po terminie  płatności do 
dnia zapłaty włącznie. 

11. Wykonawca ma prawo wstrzymania realizacji Umowy, jeśli Zamawiający nie dokona                      
w ciągu 30 dni od dnia wymagalności płatności jakiejkolwiek części wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy, chyba że Zamawiający zakwestionuje wysokość wynagrodzenia, wskazanego na 
fakturze VAT. W przypadku, gdy opóźnienie Zamawiającego przekroczy 60 dni Wykonawca ma 
prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Zamawiający 
zakwestionuje wysokość wynagrodzenia, wskazanego na fakturze VAT. 

12. Wstrzymanie przez Wykonawcę realizacji Umowy, zgodnie z ust. 11 powyżej zwalnia Wykonawcę 
z odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Umowy. W szczególności Wykonawca zwolniony 
jest z odpowiedzialności, w tym zapłaty kar umownych, za opóźnienie w realizacji Umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem  VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 
……………………………… 

14. Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 
7871426929. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                     

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (obliczonego za prace zlecone do wykonania                                 
w danym okresie rozrachunkowym dotknięte zwłoką)  za każdy dzień zwłoki, 



b) za odstąpienie od Umowy z przyczyny, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,                          
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  Wykonawcy karę umowną: 
a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego 

w wysokości 10 %  wynagrodzenia umownego, 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                   

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (obliczonego za prace zlecone do wykonania               
w danym okresie rozrachunkowym)  za każdy dzień zwłoki. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 
 

§ 7 
1. Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy, ze strony Zamawiającego 

są:  
1) Adam Szukała  nr tel. 61 2910320, tel. kom. 507139864,  

e-mail: adam.szukala@ppk-pniewy.pl dotyczy pozycji nr: ad. 1, ad. 2, ad. 3, ad. 6 oferty, 
2) Konrad Łuczak nr tel. 61 2910320, tel. kom. 505704134,  
      e-mail: konrad.luczak@ppk-pniewy.pl dotyczy pozycji nr: ad. 4, ad. 5, ad. 7, ad. 8, ad. 9, 
ad. 10, ad. 11, ad. 12,  ad. 13 oferty.  

 
2. Osobą upoważnioną do kontaktów w czasie trwania umowy, ze strony Wykonawcy jest:  

1) ………………………………………………….. 
tel.:  
e-mail:  

 
§ 8 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,                
w postaci aneksu. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 10 
Strony zobowiązują się oddać ewentualnie powstałe spory, wynikłe z niniejszej umowy, pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności 
pozostałych postanowień. 
 

§ 12 
Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

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

 

 

 
Załączniki: 

1. Ceny jednostkowe za poszczególne badania w roku 2023, 
2. Harmonogram oraz zakres badań w roku 2023 
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