Załącznik nr 3
UMOWA Nr O2.N4.362…...2021
z dnia ………….2021 r.
zawarta w Wąbrzeźnie pomiędzy:
Województwem Kujawsko – Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a ………..,
NIP ………. REGON: ………… KRS:………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.
§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług badań jakości ścieków wód
opadowych poprzez określenie wartości wskaźników zanieczyszczeń w zakresie zawiesin
ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz –
Wąbrzeźno – Golub Dobrzyń – Rypin w 2021 r.
§2
1. Zamówienie obejmuje usługi badań jakości ścieków wód opadowych poprzez określenie wartości
wskaźników zanieczyszczeń w zakresie zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub Dobrzyń – Rypin w
następujących lokalizacjach:
a) km 29+055 – str. lewa – separator Ekol Unicon PSW Lamela 20/200
b) km 29+255 – str. lewa – separator Ekol Unicon PSW Lamela 40/400
c) km 30+085 – str. lewa – separator Ekol Unicon PSW Lamela 60/600
d) km 31+505 – str. lewa – separator Ekol Unicon PSW Lamela 20/200 i 75/750
e) km 32+305 – str. lewa – separator Ekol Unicon PSW Lamela 15/150 i 30/300
f) km 34+305 – str. prawa – separator Ekol Unicon PSW Lamela 10/100 i 20/200.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwukrotne pobranie próbek i wykonanie badań jakości
ścieków opadowych.
§3
Czas obowiązywania
1. Termin realizacji umowy ustala się:
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1) rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
2) zakończenie 31.12.2021 r.
2. Termin wykonywania poszczególnych badań będzie każdorazowo uzgadniany przez Strony
umowy.
§4
Wynagrodzenie i termin zapłaty
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za usługi wynagrodzenie w wysokości:
……………… zł netto + ……………… zł podatek VAT = ……………… zł brutto
2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie ponosi
Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT potwierdzonej przez
Zamawiającego do 7 dni liczonych od dnia dostarczenia dokumentów o których mowa w § 6 pkt
1 ppkt b) w odniesieniu do każdej serii przeprowadzonych badań.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w treści faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez
Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu
kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko – Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, odbiorca: ZDW Bydgoszcz, Oddział Toruński
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.
4. Zamawiający informuje, że istniej możliwość przesłania ustrukturyzowanych faktur drogą
elektroniczną za pomocą bezpłatnej platformy elektronicznego fakturowania znajdującej się pod
adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj na następujący numer GLN jednostki:
5907664502046.
§6
Warunki wykonania umowy
1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
a) przeprowadzenie dwóch serii badań: wiosenną w terminie nie później niż do 31.05.2021 r. i
jesienną w terminie nie później niż do 29.10.2021 r.
b) dostarczenia wyników badań każdej z serii w formie pisemnej wraz z załączonym opisem
zawierającym w szczególności analizę wyników, ich interpretację, miejsce (punkt) oraz datę
pobrania próbki.
Dokumenty o których mowa wyżej należy przedłożyć w przypadku:
- pierwszej serii badań w terminie do 28.06.2021 r.
- drugiej serii badań w terminie do 22.11.2021 r.
2. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
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ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do
urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
3. Wykonawca oświadcza, że laboratorium w którym będą przeprowadzane badania posiada
stosowne uprawnienia oraz kompetencje do przeprowadzania usług objętych przedmiotem
zamówienia.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu
umowy łącznej brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu badań lub dostarczeniu wyników
badań w terminach określonych w § 6 ust. 1 lit a) lub b).
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20 % wartości łącznej brutto przedmiotu umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zastrzeżonych kar z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
5. W przypadku zwłoki przekraczającej 5 dni roboczych liczonych od terminów o których mowa w
§ 6 ustęp 1 lit a) lub b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia
informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie określonym w zleceniu
z przyczyn leżących po jego stronie, a zwłoka wyniosła co najmniej 3 dni,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, oraz w ciągu 2 dni od doręczenie pisemnego
upomnienia nie podjął realizacji usług,
3) Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z umową lub wskazaniami
Zamawiającego oraz w ciągu 2 dni od doręczenia pisemnego upomnienia nadal realizuje
usługi wadliwie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od
umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.

Strona 3 z 4

§9
Osoby odpowiedzialne
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie:
p. Andrzej Michewicz – Kierownik RDW Wąbrzeźno, tel.: 56 688 25 73,
p. Andrzej Cieślik – Drogomistrz Brygady Patrolowej nr 1 w Wąbrzeźnie, tel.: 609 510 487;
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy będzie:
p. ………………………….. – właściciel tel.: ……………………………...
§ 10
Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy innemu podmiotowi pod rygorem odstąpienia
przez zamawiającego od umowy, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych umową.
§ 12
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony dotyczących.
§ 13
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy rzeczowo w Bydgoszczy.
§ 14
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby
lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana
bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy
uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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