
 

Załącznik nr 4 
U M O W A 

O WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH 
 
 
Zawarta w dniu …................... pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. , wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000176772 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, NIP: 8280001802, REGON: 730340819 

reprezentowanym przez : 

1) Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 

2) Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ”, 
a 
….............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ” 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ na wniosek ZLECENIODAWCY: 
poboru, transportu i analizy prób wody surowej i uzdatnionej w latach2021-2022 na terenie gminy 
Poddębice, ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach oraz badań gleby. 

 
WARUNKI  UMOWY 

§ 2 
1. Usługi ZLECENIOBIORCY wykonywane będą w ilości i zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym z dnia 07.01.2021 roku stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1 będący integralną częścią 
umowy. 

2. Pozostałe usługi ZLECENIOBIORCY określone, wykonywane będą po otrzymaniu od 
ZLECENIODAWCY pisemnego zlecenia. Zlecenia wysyłane będą na adres e-mail 
…......................................... 

3. Usługi ZLECENIOODBIORCY tj. pobór próbek, pomiary i badania wykonywane będą zgodnie  
z metodykami referencyjnymi określonymi w obowiązujących przepisach prawnych. 

4. ZLECENIOODBIORCA będzie wykonywał pomiary i badania oraz pobór próbek metodykami 
akredytowanymi oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowy pobór próbek.  
 

§ 3 
1. Koszty usług świadczonych przez ZLECENIOBIORCĘ ponosi ZLECENIODAWCA, który 

zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za otrzymane faktury w terminie 21 dni od jej 
otrzymania  na rachunek bankowy podany na fakturze. 

2. Faktury będą wystawienie w formie pisemnej lub mailowej i wysyłane wraz ze sprawozdaniami 
przez ZLECENIOBIORCĘ na adres mailowy ZLECENIODAWCY 
 

§ 4 
1. Szczegółowy cennik analiz zawiera Formularz ofertowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy.  
 

§ 5 
 

1. ZLECENIOBIORCA może odstąpić od Umowy, w przypadku powstania zaległości płatniczej 
przekraczającej 30 dni  upływie terminu płatności wskazanym w doręczonym wezwaniu do 
uregulowania zaległych płatności w przypadku braku zapłaty. 

2. ZLECENIOBIORCY przysługuje uprawnienie do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku 
wskazanym w pkt 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do uregulowania zaległych 
płatności. 

 
 

WARUNKI WYKONYWANIA ANALIZ ORAZ PREZENTACJI WYNIKÓW 
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§ 6 
1. ZLECENIODAWCA akceptuje metodyki badawcze zawarte w ofercie, które są zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 
2. ZLECENIOBIORCA   ponosi   całkowitą   odpowiedzialność za prawidłową jakość wykonania 

analiz w tym zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami wynikającymi ze 
zlecenia ZLECENIODAWCY oraz za szkody spowodowane wadliwie dokonanymi badaniami. 

 
§ 7 

1. Wyniki analiz wykonanych przez ZLECENIOBIORCĘ będą udostępniane elektronicznie, w miarę 
ich wykonywania, w terminie do 14 dni od daty poboru próbek, na indywidualnym koncie 
ZLECENIODAWCY poprzez serwis Online na stronie internetowej. 

2. ZLECENIODAWCA otrzyma po podpisaniu umowy informację o loginie i haśle do swojego konta, 
drogą e-mail na adres: biuro@mpwik-poddebice.pl. 

3. Po zakończeniu analiz, wyniki badań ujęte będą w formie sprawozdania opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sprawozdanie to będzie dostępne do pobrania przez 
ZLECENIODAWCĘ na koncie klienta w formie pliku pdf oraz wysyłane drogą mailową na adres 
mail  ZLECENIODAWCY. 
. 

 
KONTROLA PRZEPROWADZANYCH ANALIZ I POUFNOŚĆ 

§ 8 
1. W przypadku otrzymania niezgodnych wyników analiz mikrobiologicznych, ujawnionych w toku 

badania, ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie, 
telefonicznie lub e-mailem, ZLECENIODAWCĘ na wskazany w pkt. 2 numer telefonu oraz  adres 
mailowy: biuro@mpwik-poddebice.pl   

2. ZLECENIODAWCA upoważnia wymienione niżej osoby do otrzymywania w/w powiadomień: 
Płoszyński Damian tel. 43 678-43-66  

3. Strony ustalają, że wszystkie sprawozdania stanowią informację poufną, chyba, że ich ujawnienia 
zażądał uprawniony organ. 

4. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie obowiązywania 
niniejszej umowy na zasadach wynikających z wymogów akredytacji ISO 17025 oraz interpretacji 
Polskiego Centrum Akredytacji. 

 
§ 9 

Ponadto ZLECENIOBIORCA oświadcza, że: 
1. Laboratoria w których będą wykonywane badania, posiadają akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji nr …................................................... 
2. Pobór próbek jest akredytowany zgodnie z zakresem a osoby  pobierające próbki, dysponują 

specjalistycznym sprzętem do przewozu próbek zapewniającym warunki transportu zgodnie z 
aktualnymi przepisami. Wszystkie próby z terenu całej Polski dostarczane są do laboratorium 
w ciągu 12 godzin od ich pobrania, a warunki przewożenia są rejestrowane od momentu 
pobrania do dostarczenia do laboratorium. 

3. W przypadku korzystania ze sprzętu Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do 
każdorazowego plombowania sprzętu Zleceniodawcy z adnotacją na protokole poboru prób. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY 
§ 10 

Niniejsza umowa obowiązuje na czas określony do 31.12.2022 roku.  
ZAŁĄCZNIK  nr 1 i 2 obowiązuje na czas zawarcia umowy. 
 

§ 12 
Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia.  
 

§ 13 
Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:  

 

Po stronie Zleceniodawcy:      Po stronie Zleceniobiorcy:  

mailto:biuro@mpwik-poddebice.pl
mailto:biuro@mpwik-poddebice.pl


 

Michał Srogosz (woda)     …............................................ 

tel. +48 43 678 43 66          …............................................ 
e-mail:  ploszynski@mpwik-poddebice.pl  ................................................ 

 

Paweł Kaczorowski (ścieki) 

tel. +48 43 678 98 50   

e-mail:  p.kaczorowski@mpwik-poddebice.pl   
 

§ 14 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd 
ZLECENIOBIORCY. 
 

§ 16 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
ZLECENIOBIORCA:                                                            ZLECENIODAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres i częstotliwość wykonywania badań  
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Strona 4 z 4 

 

 
ANALIZY WODY – osoba do kontaktu Michał Srogosz tel. 43 678 43 66 
1. Analiza wody surowej 
Miejsca poboru prób: 
- SUW Bałdrzychów studnia głębinowa nr 1 i nr 2 znajdująca się na działce nr 224/1 
- SUW Góra Bałdrzychowska studnia głębinowa znajdująca się na działce nr 190/2 
- SUW Łężki studnia głębinowa znajdująca się na działce nr 191/1 
- SUW Niemysłów studnia głębinowa znajdująca się na działce nr 207/2 
- SUW Niewiesz studnia głębinowa znajdująca się na działce nr 8/3,  
- SUW Porczyny studnia głębinowa znajdująca się na działce nr 13/6 
- SUW Poddębice:  
       - studnia głębinowa nr 1 znajdująca się na działce nr 17/3 
       - studnia głębinowa nr 2 znajdująca się na działce nr 97 
       - studnia głębinowa nr 3 znajdująca się na działce nr 71/2 
 
 
2. Analizy na wodociągach zgodnie z harmonogramem 
 
 
ANALIZY NA OCZYSZCZALNI - osoba do kontaktu Paweł Kaczorowski tel. 665-550-090 
 
1. Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne odwodnionego i zwapnowanego osadu ściekowego 
Miejsce poboru: Zadaszona wiata, pod którą składowany jest osad 
2. Analizy wód podziemnych z pięciu piezometrów rozmieszczonych na terenie Oczyszczalni Ścieków  
w Poddębicach  
Miejsce poboru: Piezometry zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków 
3. Analizy wód podziemnych z pięciu piezometrów w zakresie pH i przewodności  
Miejsce poboru: Piezometry zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków 
4. Analizy fizykochemiczne wód z rzeki NER powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków oczyszczonych  
z Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach 
Miejsce poboru: Próbki pobierane są nad rzeką Ner 
5. Analizy średniodobowe ścieków dopływających i odpływających z Oczyszczalni ścieków                          
w Poddębicach 
Miejsce poboru: Ścieki dopływające pobieranie są w budynku krat 

Ścieki odpływające pobierane są ze studzienki odprowadzającej ścieki oczyszczone 
do rzeki Ner 

6. Analiza fizykochemiczna próbek gleby 
Miejsce poboru: Działki rolników   
 
POBORY WYKONYWANE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – osoba do kontaktu  
    Paweł Kaczorowski tel. 665 550 090 
 
 
TERMINY POBORU PRÓBEK BĘDĄ KAŻDORAZOWO USTALANE Z 7 DNIOWYM 
WYPRZEDZENIEM 
 
Harmonogram poboru próbek wody zgodnie z załącznikiem 
 
Załącznik 1 – Harmonogram badań 
Załącznik 2  –  Oferta cenowa – Formularz ofertowy 


