
      
UMOWA NR 2310.35.2021 

 

zawarta w dniu …………………….2021 r  w Opolu pomiędzy: 

 

Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, reprezentowanym 

przez Krzysztofa Machałę - Dyrektora Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-

083 Opole, na podstawie pełnomocnictwa nr: OR-III.0052.2.5.2021 udzielonego z dniem 4 stycznia 2021 r. 

przez Prezydenta Miasta Opola, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
a 

 

…………………… z siedzibą w …………. adres:  …………………………..,  wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS ……………………, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ……………………, NIP …………………., REGON ………………….. 

  

zwanym dalej „Wykonawcą”,   

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną” 

 

zawarta w Opolu na podstawie złożonej propozycji cenowej dotyczącej zamówienia o wartości mniejszej niż 

130 000 zł netto przeprowadzonego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129) o następującej treści: 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poboru i badań próbek wody 

basenowej i wody z natrysków pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym na obiektach 

Zamawiającego: 

1) Kryta Pływalnia „AKWARIUM”, ul. Ozimska 48b, 45-058 Opole 

2) Kryta Pływalnia „WODNA NUTA”, ul. Prószkowska 96, 45-758 Opole 

3) Basen Letni „BŁĘKITNA FALA”, Pl. Róż 8, 45-228 Opole 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 wraz z harmonogramem 

wykonywanych analiz, który określa załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiące 

integralną część niniejszej Umowy. 

 
§ 2 CZAS TRWANIA UMOWY 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie od dnia 01 stycznia 2022 r. do 

dnia 31 grudnia 2022 r.  

 
§ 3 OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA STRON 

1. Wykonawca oświadcza, że pobór próbek oraz badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody 

basenowej będą wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 r., poz. 2016 z 

późn. zm.) oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody 

oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną akredytację wraz z jej zakresem w języku polskim, 

uprawniającą do wykonywania przedmiotu Umowy, co jest potwierdzone właściwym certyfikatem 

wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Kopia certyfikatu poświadczona za zgodność z 

oryginałem stanowić załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy rzetelnie i z należytą starannością, z 

uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, zgodnie z przepisami 

prawa, postanowieniami Umowy oraz według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

stanowiącego integralną część umowy z jednoczesnym zachowaniem terminów ustalonych w 

harmonogramie, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy. 



4. Wykonawca oświadcza, że znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne świadczenia usług na 

obiektach będących przedmiotem Umowy, a opisanych w § 1 ust. 1 Umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich 

realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania.  

6. Wykonawca oraz osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy czynności objęte Umową powinny: 

1) mieć zapewnione przez Wykonawcę właściwe środki ochrony osobistej zgodnie z wymogami BHP 

i specyfiką obiektów opisanych w § 1ust. 1 Umowy, 

2) stosować się do zaleceń Zamawiającego w zakresie będącym przedmiotem Umowy,  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP w zakresie wykonywania 

przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania szkód i usterek, o ile takie wystąpią 

wyznaczonym pracownikom Zamawiającego, opisanym w § 10 ust. 1 pkt. 1-3. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia oraz zniszczenia mienia 

Zamawiającego wynikające z wadliwej realizacji Umowy.  

10. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, powstałych w związku z 

wykonywaniem umowy przez Wykonawcę i z jego winy, Wykonawca zobowiązuje się we własnym 

zakresie do finansowego pokrycia tychże roszczeń. 

11. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami zgłoszonymi 

wobec niego w okolicznościach określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany 

jest do niezwłocznego dokonania zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty równej poniesionym kosztom, 

jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty przez 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia osobom świadczącym pracę dla Wykonawcy dostępu 

do obiektów badań opisanych w § 1 ust. 1 Umowy oraz miejsc, w których mają być wykonywane 

pomiary i badania. 

 

§ 4 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich zleconych mu badań. W wykonaniu powyższego 

i w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do: pobrania próbek na obiektach Zamawiającego 

opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-3, dostarczenia ich do laboratorium, wykonania oznaczeń wymaganych 

parametrów, sporządzenia pisemnych sprawozdań (zestawień wyników przeprowadzonych badań) i 

przesłania ich do Zamawiającego oraz poniesienia wszystkich innych kosztów niezbędnych dla 

właściwego wykonania zamówienia, do posiadania odpowiednich pojemników przygotowanych do 

pobrania próbek wody, w ilości niezbędnej do wykonania wszystkich oznaczeń oraz do transportu 

pobranych próbek na własny koszt oraz do zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych badań i 

bezpieczeństwa w czasie pobierania próbek do analiz laboratoryjnych. 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy, że pobory 

próbek wody wykonywane będą tylko przez personel posiadający stosowne uprawnienia, stanowiący 

załącznik nr 3 do Umowy.  

3. Pobór próbek wody z poszczególnych niecek basenowych będzie odbywał się zgodnie z § 1 ust. 2 

Umowy, przy uwzględnieniu godzin pracy obiektów wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wskaźników bakteriologicznych w pobranej lub pobranych 

próbkach wody Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

tym fakcie. Informacje o przekroczeniach będą przekazywane drogą elektroniczną za pośrednictwem 

wiadomości e-mail wyznaczonym pracownikom Zamawiającego, opisanym w § 10 ust. 1 pkt. 1-3 

Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania wyznaczonych pracowników 

Wykonawcy, opisanych w § 10 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy, drogą elektroniczną za pośrednictwem 

wiadomości e-mail o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających prawidłowe pobranie próbki lub 

próbek. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wyników badań parametrów próbek 

wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w § 10 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy adres e-mail Zamawiającego 

w postaci sprawozdania opatrzonego podpisem elektronicznym zawierającego wyniki badań w terminie 

do 15 dni od daty poboru próbek. 



7. Zamawiający przewiduje wykonanie badań interwencyjnych próbek wody, zgodnie z pkt 3 Opisu 

przedmiotu zamówienia. Wykonanie badań interwencyjnych zlecane będzie Wykonawcy przez 

Zamawiającego wyłącznie drogą elektroniczną w formie zamówienia, zawierającego adres przesłanego 

na adres e-mail wyznaczonych pracowników Wykonawcy, opisanych w § 10 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy, z 

wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego w stosunku do terminu realizacji określonego w 

zamówieniu. Zamówienie będzie zawierać: wskazanie parametru, wskazanie obiektu (opisanych w § 1 

ust. 1 pkt. 1-3 Umowy), na którym ma zostać dokonany pobór próbki oraz punkt poboru próbki wraz 

z terminem przekazania analiz dokonanych badań. 

8. Koszty oznaczeń parametrów nieujętych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz badań interwencyjnych 

będą ustalane indywidualnie na wniosek Zamawiającego wyłącznie drogą elektroniczną za 

pośrednictwem wyznaczonych pracowników Stron, opisanych w § 10 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy. 

9. W przypadku nierozpoczęcia lub przerwania wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin dodatkowy na rozpoczęcie lub wznowienie wykonywania przedmiotu 

Umowy.  

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu 

Umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszeń i wyznaczy mu w tym celu 

odpowiedni termin dodatkowy. 

11. W przypadku, gdy z wyłącznej winy leżącej po stronie Wykonawcy wyniki badań będą nieprawidłowe 

lub nie będzie możliwości wykonania badań (np. nienależyty pobór próbek, zanieczyszczenie próbek) 

Zamawiający wymaga, aby na koszt Wykonawcy wykonane zostało ponowne badanie.  

 

§ 5 PODWYKONAWSTWO 
1. Strony dopuszczają zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w celu realizacji 

przedmiotu Umowy. 

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wymaga każdorazowej 

zgody Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy oraz ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

4. W przypadku zlecenia części badań podwykonawcy, Wykonawca obowiązany jest załączyć 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu podwykonawcy, potwierdzającego uzyskaną 

akredytację wraz z zakresem w języku polskim, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy.  

5. W przypadku zmian podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, Wykonawca na bieżąco będzie 

przedstawiać Zamawiającemu aktualne certyfikaty Podwykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 2 

Umowy. 

 
§ 6 WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1-2 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy łączną kwotę ………… złotych (słownie: 00/100 złotych) netto powiększoną o podatek VAT 

w kwocie …………….. złotych (słownie: 00/100 złotych), to jest brutto ……………….. złotych (słownie: 

00/100). 

2. Zamawiający przewiduje na realizację tzw. badań interwencyjnych, o których mowa w § 4 ust. 7-9, w 

ramach zamówienia dodatkowego kwotę w wysokości nie większej niż 20% ceny zamówienia 

podstawowego określonej w ust. 1 to jest w kwocie nie przekraczającej wartości ………… złotych 

(słownie: 00/100 złotych) netto powiększoną o podatek VAT w kwocie ………. złotych (słownie: 00/100 

złotych), to jest brutto …………. (słownie: 00/100) w czasie obowiązywania Umowy, zgodnie z § 2 

Umowy.  

3. Powyższe wynagrodzenie zryczałtowane obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją 

przedmiotu umowy, a w szczególności wszelkie koszty wykonania umowy, w tym m.in. koszty 

transportu, sprzętu oraz pozostałe koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Zawarte są w 

nim również wszelkie koszty materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 

Wynagrodzenie określone powyżej w ust. 1 obejmuje również wszystkie koszty i wydatki poniesione 

przez podwykonawców Wykonawcy, jego kontrahentów i współpracowników w ramach Umowy. 



4. Ceny jednostkowe netto za poszczególne badania i pomiary określa załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu 

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

przepisami. 

5. Jeżeli termin płatności wynikający z umowy jest rozbieżny z terminem płatności zamieszczonym na       
fakturach, to obowiązujący jest termin płatności wynikający z umowy. 
6. Zamawiający wskazuje, że identyfikatorem Zamawiającego jako adresata ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym jest 754 033 77 29 

7. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy ceny jednostkowe będące podstawą ustalenia 

wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nie ulegną zmianie. 

8. Rozliczenie należności za wykonane prace następowało będzie z końcem każdego miesiąca, z 

uwzględnieniem wykonanych w danym miesiącu analiz parametrów próbek oraz wykonanych poborów 

próbek. Załącznikiem do faktury VAT będzie sprawozdanie zawierające specyfikację rodzaju i ilości 

wykonanych badań ze wskazaniem poszczególnych parametrów oraz ilości wykonanych poborów 

próbek - zaakceptowane uprzednio przez przedstawicieli Zamawiającego, opisanych w § 10 ust. 1 pkt. 

1-3 Umowy. 

9. Wykonawca doręczał będzie Zamawiającemu fakturę VAT wraz ze sprawozdaniem wyłącznie drogą 

elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego w § 10 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy adres e-mail. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktury VAT przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku. 

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Wystawiana przez Wykonawcę faktura VAT powinna wskazywać jako Nabywcę: Miasto Opole Rynek-

Ratusz 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77, a jako Odbiorcę: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole. 

 
§ 7 KARY UMOWNE 

1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, stanowi 

podstawową przesłankę powstania roszczenia o zapłatę kary umownej. Nienależyte wykonanie umowy 

to zarówno nieterminowe jak i wadliwe pod względem jakości wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów poboru próbek, o których mowa w § 4 

ust. 3 umowy w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

2) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu przekazania wyników badań, o którym 

mowa w § 4 ust. 6 umowy w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

3) w przypadku naruszenia postanowień opisanych w § 10 ust. 4 w wysokości 500,00 złotych (słownie 

pięćset zł i 00/100) za każde naruszenie, 

4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 

10% wynagrodzenia podstawowego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku ograniczenia, wstrzymania lub zakłócenia czasu pracy obiektów Zamawiającego 

opisanych w § 1 ust. 1 Umowy wskutek nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć dzienny koszt pracy obiektu, którego ograniczył, wstrzymał lub 

zakłócił czas pracy za każdy dzień przestoju oraz pokryć straty poniesione przez Zamawiającego z 

tytułu nieuzyskanych przychodów ustalone każdorazowo na podstawie zakontraktowanej sprzedaży 

usług (umowy z firmami i szkołami), a w przypadku sprzedaży usług klientom indywidualnym na 

podstawie średnich przychodów z ostatnich 30 dni. 

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przez 

Wykonawcę niniejszej umowy przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może, 

niezależnie od naliczenia kar umownych, dochodzić odszkodowania od Wykonawcy na zasadach 

ogólnych. 

5. Kara umowna staje się wymagalna następnego dnia po zajściu zdarzenia uprawniającego do jej 

naliczenia.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia 



Wykonawcy nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie do 

7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od Umowy:  

1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu Umowy lub 

przerwania jego wykonywania i bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu dodatkowego 

wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 9 Umowy;  

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu 

Umowy i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiającego 

zgodnie z § 4 ust. 10 Umowy;  

3) w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez 

pracowników Wykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonywanie przedmiotu umowy, 

przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego 

wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 10 Umowy; 

4) jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonywaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 10% wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, 

5) w przypadku, gdy Wykonawca dokonuje przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy bez zgody Zamawiającego; 

2. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w sytuacji, gdy wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 

wiadomości o powyższych okolicznościach określonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu.  

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy, na podstawie któregokolwiek z postanowień 

Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na przyszłość.  

5. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu formę pisemną pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do przekazania informacji zawartych w 

poniższym obowiązku informacyjnym osobom oddelegowanym do bezpośrednich kontaktów i 

szczegółowych ustaleń związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu z 

siedzibą przy ulicy Barlickiego 13, 45-083 Opole. 

3. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych dostępne są w zakładce ‘Kontakt’ na stronie www.mosir.opole.pl oraz pod adresem 

iod@mosir.opole.pl. 

4. Podane dane będziemy przetwarzać w celu zawarcia i realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) 

RODO. Dane kontaktowe osób wyznaczonych do realizacji umowy oraz dokonywania ustaleń jej 

dotyczących będziemy przetwarzać w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej 

nam władzy publicznej w oparciu o art. 6 ust.1 lit. e) RODO. 

5. Państwa dane przetwarzać będziemy przez okres trwania umowy oraz przez 6 lat po jej ustaniu dla 

celów finansowo- księgowych lub dłużej, jeżeli będzie to wymagane odrębnymi przepisami prawa. 

6. Dane możemy udostępniać podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą być również 

ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w 

szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc 

prawną, podatkową czy rachunkową. Dane zawarte w umowie mogą być również ujawniane w trybie 

dostępu do informacji publicznej. 

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących 

swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania oraz zawarcia umowy. 



 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżącej współpracy w ramach umowy:  

1) Dla obiektu wskazanego w § 1 pkt 1 pkt. 1: 

Po stronie Zamawiającego:  

imię i nazwisko … 

tel.: … 

e-mail: … 

 

Po stronie Wykonawcy:  

imię i nazwisko…  

tel.: … 

e-mail: … 

 

2) Dla obiektu wskazanego w § 1 pkt 1 pkt. 2: 

Po stronie Zamawiającego:  

imię i nazwisko…  

tel.: … 

e-mail: … 

 

Po stronie Wykonawcy:  

imię i nazwisko…  

tel.: … 

e-mail: … 

 

3) Dla obiektu wskazanego w § 1 pkt 1 pkt. 3: 

Po stronie Zamawiającego:  

imię i nazwisko…  

tel.: … 

e-mail: … 

 

Po stronie Wykonawcy:  

imię i nazwisko…  

tel.: … 

e-mail: … 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec 

Zamawiającego.  

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w 

pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony 

zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami zbliżonymi 

celem do postanowień uznanych za nieważne. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał 

dostęp w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiąże wszystkie podmioty i osoby 

włączone w realizację niniejszej umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez 

Zamawiającego. 

5. Strony zobowiązują się zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie 

zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z 

adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone.  

6. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy 

ustawy Kodeks cywilny. 

7. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 



8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

9. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  
1. Opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1), 

2. Harmonogram analiz dla poszczególnych obiektów opisanych w § 1 ust. 1 pkt. 1-3 Umowy 

(Zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia) 

3. Ceny jednostkowe netto za poszczególne badania i pomiary 

 (Zał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia) 

4. Certyfikaty akredytacji (Zał. nr 2) 

5. Oświadczenie Wykonawcy (Zał. nr  3)



 


