
Załącznik nr 4 – Wzór Umowy Warunkowej  
 

WZÓR UMOWY WARUNKOWEJ 
 
 
ZAMAWIAJACY: 
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. 
Ul. E. Orzeszkowej 1,  
76-200 Słupsk,  
NIP: 839-000-55-92 REGON: 770528472, KRS: 0000078635 
 
 
WYKONAWCA: 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
 

§ 1 
 

WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY WARUNKOWEJ: 
 
1. Przedmiotem umowy warunkowej będzie wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, 

zleconej przez Zamawiającego w ramach projektu pt.:  
 
Innowacyjne i ekologiczne technologie efektywnego z agospodarowania wód 
poprodukcyjnych i ścieków, odpadów i osadów w przetwórstwie rybnym ora z 
wytworzenie atrakcyjnych rynkowo produktów i energi i. 
 
przygotowywanego w ramach konkursu  
 
„Działania 1.2 Sektorowe programy B+R INNOCHEM” Pro gramu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój”,  dotyczącej 
 
Badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów b ędących odpadami w 
procesie podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego 
przetwórstwa łososia w MORPOL S.A. i/lub ich miesza nek  z osadami 
ściekowymi dla wi ększego uzysku biogazu.   

 
2. W ramach usługi badawczo-rozwojowej wykonane przez Wykonawcę zostaną 

w szczególności: 

Badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów będących odpadami w procesie 
podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetwórstwa łososia w 
MORPOL S.A. i/lub ich mieszanek  z osadami ściekowymi dla większego uzysku biogazu.   

Zakres prac obejmuje: 

• Wypożyczenie i obsługę urządzenia do automatycznego pomiaru metanu w czasie 
rzeczywistym 

• Dostarczenie urządzenia do siedziby Zamawiającego 
• Wykonanie w siedzibie Zamawiającego testów służących określeniu potencjału 

biogazu poszczególnych substratów lub mieszaniny substratów, dostarczonych przez 
Zamawiającego. W ramach projektu przewiduje się wykonanie 3 testów w oparciu o 
odpady z przemysłu rybnego. Każdy test musi trwać min. 1 miesiąc. Wszystkie 



materiały niezbędne do przeprowadzenia testów mają być dostarczone przez 
Wykonawcę. 

• Przygotowanie w formie pisemnej raportu zawierającego wyniki badań wraz z ich 
interpretacją. Koszt zawiera wypożyczenie urządzenia, obsługę urządzenia i 
wykonanie testów na oczyszczalni Słupsk oraz opracowanie wyników wraz z 
interpretacją.  
 

3. W celu realizacji zlecenia Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowe informacje, jeśli 
Wykonawca wystąpi o takie informacje do Zamawiającego. 

 
 

§ 2 
 

WSTĘPNE WARUNKI WYKONANIA ZLECENIA: 
 
1. Wstępny termin wykonania przedmiotu zlecenia: przeprowadzenie badań planowane jest 

w roku 2017. Badania należy prowadzić przez okres sześciu miesięcy. 
Termin wykonania zamówienia uzależniony jest od terminu podpisania umowy o 
dofinansowanie. 

 
§ 3 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Umowę warunkową należy traktować jako umowę przedwstępną, której warunki mogą 

ulec zmianie w momencie zawierania umowy przyrzeczonej. 
2. Umowa przyrzeczona – umowa między Zamawiającym a Wykonawcą określające 

szczegółowe warunki wykonania usługi wraz z warunkami płatności, terminami i 
zakresem odpowiedzialności obu stron, podpisana po uzyskaniu informacji o 
dofinansowaniu projektu, nie wcześniej niż 01.06.2016 r. (przewidywany czas podpisania 
umowy o dofinansowanie z NCBiR w przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu 
projektu). 

3. Współpraca zawiązana w ramach niniejszej umowy warunkowej będzie podjęta między 
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. a …………………………………………. jedynie w przypadku 
podpisania przez MORPOL S.A. umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach Programu „Działania 1.2 Sektorowe programy B+R INNOCHEM” 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”,  

4. W przypadku Wykonawcy, który nie spełnia wymogu Uczelni publicznej, państwowego 
instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją 
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega 
ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B, 
współpraca zawiązana w ramach niniejszej umowy warunkowej będzie podjęta między 
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. a …………………………………………., wył ącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Narodowego Centrum Bada ń i Rozwoju . 

 
……………………………………….  ………………………………………. 
 
Podpis zamawiającego  Podpis wykonawcy 
 


