
PROJEKT

Umowa nr DGN.4302.4.2017

zawarta w dniu ................................ 2017 r. w Poznaniu

pomiędzy:

Miastem Poznań

Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji – Samorządowym Zakładem Budżetowym

z siedzibą w Poznaniu, 61-553, ul. Chwiałkowskiego 34

 reprezentowanymi przez Zbigniewa Madońskiego – Dyrektora POSiR

przy kontrasygnacie Anny Samelak – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych POSiR

zwanymi dalej „Zamawiaj ącym”

a

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

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zleca,  a  Wykonawca zobowiązuje się  wykonywać  badania  jakości  wód Zbiornika
Malta w Poznaniu oraz kąpielisk miejskich (Malta, Rusałka, Strzeszynek, Krzyżowniki, Kaskada)
na warunkach przedstawionych w niniejszej umowie.

2. Badania  wody,  o  których  mowa  w  ust.  1,  muszą  być  wykonywane  zgodnie  z  załączonym
harmonogramem (zał. nr 1) bądź interwencyjnie oraz z następującym zakresem badań:

a) Zbiornik Malta: zawartość fosforanów (PO4), zawartość azotu amonowego (NH4), pH;

b) Zbiornik Malta oraz kąpieliska w ramach badań interwencyjnych: zawartość fosforanów (PO4),
zawartość azotu amonowego (NH4), pH;

c) kąpieliska w ramach badań interwencyjnych: oznaczenie ilościowe Escherichia coli i oznaczenie
ilościowe Enterokoków wraz z oceną wizualną na obecność zakwitu sinic (smugi, piana, kożuch)
oraz  materiałów smolistych, przedmiotów pływających.

3. W celu wykonania badań Wykonawca będzie pobierał po jednej próbie wody  w dwóch punktach
poboru wskazanych przez Zamawiającego w obrębie Zbiornika Malta.

4. Po  wykonaniu  badań  Wykonawca  każdorazowo  sporządzi  pisemne  sprawozdanie  i  prześle  je
Zamawiającemu  w  formie  skanu  na  adres  e-mail:  sekretariat@posir.poznan.pl  w  ciągu  2 dni
kalendarzowych od dnia następującego po dniu pobrania wody oraz równolegle w wersji papierowej
na adres siedziby Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do zmiany  dat określonych  harmonogramem w przypadku
wystąpienia  sytuacji  wyjątkowej  lub  zdarzenia  mającego  niekorzystny  wpływ  na  jakość  wody
Zbiornika  Malta.  W  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  pobór  wody
w zmienionym terminie w ramach umówionego wynagrodzenia podstawowego.



6. Zamawiający  może  złożyć  u  Wykonawcy  zamówienie  interwencyjnego  badania  wód Zbiornika
Malta  oraz  kąpielisk  miejskich  (Malta,  Rusałka,  Strzeszynek,  Krzyżowniki,  Kaskada)  drogą
elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się pobrać wodę do badań w ciągu 2 dni kalendarzowych
po dniu otrzymania zamówienia.

§ 2

Umowa zawarta jest na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 3

1. Wykonawca  zobowiązuje się  do  wykonywania  badań  metodą  gwarantującą  wiarygodność
i obiektywność wyników.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  przy  realizacji  niniejszej  umowy  wykorzystywane  będą  metody
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminów  umownych dotyczących wykonywania badań
i przesyłania Zamawiającemu sprawozdań.

4. W przypadkach szczególnych Wykonawca będzie miał prawo zlecenia wykonania części badań do
innego  laboratorium  akredytowanego,  z  tym,  że  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  działania
i zaniechania  tego  podmiotu,  a  ponadto  pisemnie poinformuje  o  tym  fakcie  Zamawiającego.
Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem takich badań.

§ 4

1. Wynagrodzenie  podstawowe  za  wykonanie  badania  jakości  wody  1  raz  w  miesiącu  w  dwóch
punktach poboru w obrębie Zbiornika Malta w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) wynosi
…................ zł  netto  plus  należny  podatek  VAT,  co  łącznie  daje  kwotę  brutto …................ zł
(słownie: …................…................…................ złotych).

2. Wynagrodzenie  dodatkowe  za  wykonanie badania interwencyjnego wody w  zakresie  o  którym
mowa w § 1 ust. 2 lit. b) wynosi …................  zł netto plus należny podatek VAT, co łącznie daje
kwotę brutto …................  zł (słownie: …................…................ złotych). 

3. Wynagrodzenie  dodatkowe  za  wykonanie badania interwencyjnego wody w  zakresie  o  którym
mowa w § 1 ust. 2 lit. c) wynosi …................  zł netto plus należny podatek VAT, co łącznie daje
kwotę brutto …................  zł (słownie: …................…................ złotych). 

4. Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  czynności  objęte  zamówieniem,  w  tym dojazd  do  miejsca
poboru prób wody.

5. Zapłata  wynagrodzenia  następować  będzie  comiesięcznie  po  wykonaniu  badań i  przekazaniu
sprawozdania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej
fakturze, w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP 209-00-01-440).

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT (NIP  …................…................).

§ 5

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności
objętych zamówieniem naliczane będą kary umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) w wysokości  30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
w przesłaniu Zamawiającemu sprawozdania w formie skanu, o którym mowa § 1 ust. 4,



b) w wysokości  30% wynagrodzenia brutto określonego w §  4 ust.  1 za każdy dzień opóźnienia
w dokonaniu poboru wody do badań, o którym mowa w § 1 ust. 2,

c) w wysokości  30 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust.  2  lub w § 4 ust.  3 za każdy
dzień opóźnienia w dokonaniu poboru wody do badań, o którym mowa § 1 ust. 6,

d) w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych)  za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3. Kwota kary umownej może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość  zastrzeżonych
w ust. 2 kar umownych.

§ 6

1. Z ramienia Zamawiającego do kontaktu upoważniona jest Pani Dorota Witkowska, nr tel.  502 859
781, e-mail: d.witkowska@posir.poznan.pl, lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.

2. Z ramienia Wykonawcy do kontaktu upoważniony/a jest Pan/ Pani …................…................, nr tel.
…................…................,    e-mail:  …................…................ lub  inna  osoba  wskazana  przez
Wykonawcę.

§ 7 

1. Zmiana postanowień  niniejszej  umowy może nastąpić  w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności. 

2. Załącznik stanowi integralną część umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego
w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8

Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY

Załączniki:

1. Harmonogram badań wody


