
 

UMOWA Nr PUK. … …. 

zawarta w Michałowicach w dniu ……………….. r. pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Michałowicach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32–091 Michałowice, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000440511 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.760.000,00 PLN, opłaconym i objętym w całości 

przez Gminę Michałowice, posiadającym, NIP 5130233716, REGON 122679187, zwanym w treści 

umowie Zamawiającym reprezentowanym przez:  

. . . . . . . . . . . – Prezesa Zarządu, 

 

a 

 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 

.................................................................................................................................................................... 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w ..............................................., Wydział .......... Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 

…………..(dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki 

akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  

reprezentowanym przez: 

.................................................................. 

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą . . . . . . . . . . . . . . . . . na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra Rozwoju, z siedzibą . . . . . . . . . . . . . . .; NIP: . . . . . . . . . . . . . ; REGON: . . . . . . . . . . . . . 

 

(w przypadku spółki cywilnej) 

 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ...................... wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 

2. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ...................... wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ….…………………. 

posiadającym REGON…………………………… i NIP………………………………. .zwanym dalej 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania 

działalności w sektorze wodno-kanalizacyjnym określonej w art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z 

późn. zm.), to jest: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych 

z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania 

takimi sieciami, względnie związane jest z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków lub działalnością 

związaną z pozyskiwaniem wody pitnej. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 910 083,10 zł, 

tj. od równowartości kwoty 443 000 euro określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ww. 

ustawy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 



 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszonym w Dz. U. z 2017 r., poz. 2479. W związku z tym na 

podstawie art. 133 ust. 1 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

w związku z czym, strony zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

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

a) poboru próbek ścieków, 

b) analiz ścieków surowych, 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część 

niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy wyłącznie w zleconym przez Zamawiającego 

zakresie określonym w § 1 ust. 1 Umowy oraz załączniku nr 1 do Umowy, po uprzednim 

telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego i potwierdzeniu na piśmie zakresu i terminie badań 

(fax, e-mail). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań i pompierów  

w formie sprawozdania w terminie 14 dni od daty poboru prób i wykonania pomiarów. 

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku w zakresie normy ISO/IEC 17025:2017 

ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. 

 

§ 2. 

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień ... .01.2020 r. 

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2020 r. 

 

§ 3. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu niniejszej 

umowy. 

2. Pobór próbek odbywał się będzie z wozów asenizacyjnych przez próbkobiorcę – upoważnionego 

pracownika Wykonawcy, w obecności Dostawcy, jego przedstawiciela lub kierowcy wozu 

asenizacyjnego na stacji zlewnej zlokalizowanej w miejscowości Książniczki gm. Michałowice. 

Wzór protokołu poboru próbki kontrolnej stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. 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. 

4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dokonanie 

pomiarów lub pobrania próbek Strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania tych czynności.  

O niemożności pobrania próbek Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie telefonicznie 

lub pisemnie (e-mail lub fax). 

 

§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poborów próbek, pomiarów i badań zgodnie  

z metodykami referencyjnymi określonymi w obowiązujących przepisach prawa lub metodykami 

równoważnymi na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

 

§ 5. 

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. 4 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać 

Zamawiającemu w co najmniej 1 egzemplarzu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na bieżąco wyniki badań na swoich 

stronach internetowych. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że prace uważa się za odebrane w przypadku nie zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, stosownie do postanowień ust. 5 



 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i umotywowanych zastrzeżeń do wykonanego 

przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania danego sprawozdania.  

W ramach zastrzeżeń Zamawiający może żądać dokonania poprawek i uzupełnień w wykonanym 

przedmiocie umowy lub ponownego dokonania poboru próbek oraz ponownych ich badań, 

ewentualnie ponownego wykonania sprawozdania lub jego poprawy. W razie wniesienia przez 

Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek i uzupełnień  

w wykonanym przedmiocie umowy lub ponownego dokonania poboru próbek oraz ponownych ich 

badań, ewentualnie ponownego wykonania sprawozdania lub jego poprawy nieodpłatnie,  

w obustronnie uzgodnionym terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie, którym mowa w ust. 5 uprawnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury. 

7. Wszystkie uzupełnienia wykonywanego przedmiotu zamówienia, których konieczność wykonania 

wyniknie nie z winy Wykonawcy i wykracza poza zakres umowy, wykonane zostaną przez 

Wykonawcę odpłatnie, według uzgodnionej ceny i w uzgodnionym przez Strony terminie. 

 

§ 6. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane prace wynagrodzenie wynikające  

z wystawionych faktur. Wynagrodzenie ustalone zostanie stosownie do zakresu faktycznie wykonanych 

poborów próbek, badań i pomiarów w danym terminie realizacji. 

2. Do cen netto Wykonawca doliczał będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami  

w tym zakresie. 

3. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące podstawą 

ustalenia wynagrodzenia zryczałtowanego nie ulegną zmianie. 

4. Faktura wystawiana będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym faktura 

za grudzień wystawiona zostanie do 31 grudnia 2020 r. 

5. Podstawą wystawienia faktury za dany miesiąc będą przekazane Zamawiającemu sprawozdania,  

o których mowa w § 1 ust. 4 i protokoły poboru próbek z danego miesiąca. Wniesienie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń i uwag zgodnie z § 5 ust. 5, uprawnia Zamawiającego do odmowy 

wypłaty wynagrodzenia do czasu dokonania przez Wykonawcę poprawek i uzupełnień  

w wykonanym przedmiocie umowy lub ponownego dokonania poboru próbek oraz ponownych ich 

badań, ewentualnie ponownego wykonania sprawozdania lub jego poprawy. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

8. 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. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest aktywnym podatnikiem. 

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (obliczonego za prace zlecone do wykonania w danym 

okresie rozrachunkowym dotknięte zwłoką) za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, 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, 

3. Zamawiający może potrącać kary umowne z należnego wykonawcy wynagrodzenia. 

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

 

§ 8. 



 

1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) co najmniej dwukrotnego niezgodnego z umową lub właściwymi przepisami poboru, badania 

lub wykonania sprawozdania, 

b) co najmniej dwukrotnego nieterminowego wykonywania przez wykonawcę usług objętych 

przedmiotem umowy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

 

§ 9. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:  

Po stronie Zamawiającego: ………….. 

tel.: …………., fax: …………, tel. kom:. …………….. 

e-mail: …………………….. 

 

Po stronie Wykonawcy: ………………. 

tel.: …………., fax: …………, tel. kom:. …………….. 

e-mail: …………………….. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, 

nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie 

szerszym niż niezbędny do realizacji umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem 

umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania: 

a) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

b) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, 

prawnych i organizacyjnych, dotyczących Zamawiającego, 

c) informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 

d) informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: 

Informacje poufne). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych 

w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności.  

3. Obowiązek wskazany w pkt 1 nie dotyczy informacji lub materiałów: 

a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;  

b) których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na 

potrzeby postępowań sądowych; 

c) które są powszechnie znane; 

d) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem 

uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy. 

4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na 

to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego 

uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca  

w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze 

względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba której takie 

informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach 

wskazanych w niniejszej umowie. 

5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek 

ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość 

i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego 

ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być 

dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy 



 

obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania 

(m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci 

elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować 

odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne. Wykonawca 

powinien stosować co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji 

chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy 

czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną 

Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

7. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, 

którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub 

zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców.  

8. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz 

przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy 

Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem 

skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni 

wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu 

do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich 

zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak 

Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność 

wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy, a w szczególności 

podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia 

Informacji poufnych, Wykonawca odpowiada jak zadziałania lub zaniechania własne.  

9. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony 

Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa. 

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie,  

w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach realizacji umowy, 

Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy za 

każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody. 

 

§ 12. 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, 

oraz ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu 

z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.  

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o fakcie 

wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych i z tytułu świadczonych usług wystawiał 

będzie rachunki (faktury). W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania, Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie mu z należnego wynagrodzenia kwoty stanowiącej równowartość podatku 

VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej  

o odsetki zapłacone do urzędu skarbowego.  

5. Wszelka korespondencja wysyłana przez Zamawiającego do Wykonawcy, na jego adres wskazany 

w niniejszej umowie będzie traktowana przez obie strony za skuteczną.. 

 

§ 14. 



 

Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej Umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny. 

 

§ 15. 

Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
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Załącznik Nr 1 

do umowy Nr ………. z dnia ………….. r. 

 

 

ZAKRES BADAŃ  
 
ZAKRES ANALIZ WYBRANYCH PARAMETRÓW: Ściek surowy 

 

Nazwa Metodyka 1) 

Dolna 

granica 

ozn. 

Górna 

granica 

ozn. 

Jednostka 

BZT5     [mg/l] 

ChZTCr     [mg/l] 

Zawiesina ogólna     [mg/l] 

Azot amonowy     [mg/l] 

Fosfor ogólny     [mg/l] 

Odczyn pH     - 

Ogólny węgiel organiczny (OWO     [mg/l] 

 

  



 

 

Załącznik Nr 2 

 do umowy Nr ………. z dnia ………….. r. 

 

 
 
 

Protokół poboru próby kontrolnej nieczystości ciekłych 

z wozu asenizacyjnego 

 

 

 

Próba nr ................... zlewnia zlokalizowana na terenie stacji zlewnej w miejscowości 

Książniczki gmina Michałowice 

Nazwa firmy przewozowej : ........................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

Nr rej. samochodu : .....................................................................................................................  

Miejsce pochodzenia nieczystości ciekłych:  

adres : ..........................................................................................................................................  

nieczystości bytowe  

Data ................................. godz. ............................. Ilość ścieków ............... m3 

 

 

 

 
 

PRÓBKOBIORCA        DOSTAWCA 


