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Załącznik nr 6 do SWZ 

Wzór umowy 

Umowa Nr WW/232/…/2021 

w dniu …………………2021r. w Wojkowicach pomiędzy: 

 

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach (42-580) ul. Jana III Sobieskiego 

125 

NIP: 6252465724, KRS 0000749031,  reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu -  Marcina Wrońskiego  

Wiceprezesa Zarządu – Joannę Piech 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

………………….. reprezentowanym przez: 

1) ……………………………………….. 

2) ………………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zawarta została, w wyniku przeprowadzonego przetargu - znak postępowania przetargowego 

WW/ZP/1/231/1/2021 - i wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę, umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zadanie pod nazwą: 

„Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023” (dalej: Usługa). 

2. W ramach realizacji Usługi Wykonawca jest zobowiązany do obsługi sieci kanalizacyjnej, 

w tym: 

- usuwaniu awarii na  sieci kanalizacji sanitarnej; 

- konserwacji elementów sieci kanalizacji sanitarnej; 

- regulacji  i przeglądach na sieci kanalizacji sanitarnej; 

- likwidacji niedrożności na sieci kanalizacji sanitarnej; 

- bieżące remonty, naprawy i wymiana urządzeń i armatury zabudowanej na sieci 

kanalizacji sanitarnej; 

- naprawie i wymianie urządzeń i armatury zabudowanej na sieci kanalizacyjnej; 

-  naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach. 

 

§ 2 

1. W trakcie wykonywania Usługi Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) podjęcia działań, polegających na ustaleniu przyczyny powstałej awarii w czasie 

do …… minut od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii sieci kanalizacyjnej; 

b) przystąpienia do usunięcia awarii w czasie do …… minut od momentu 

otrzymania zgłoszenia o awarii sieci kanalizacyjnej; 

c) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zgłoszeniu awarii dokonanym 

przez inną niż  Zamawiający osobę; 

d) pełnienia całodobowego dyżuru umożliwiającego stałe przyjmowanie zgłoszeń  

o zaistniałych awariach pod numerem telefonu: 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca jest zobowiązany również do: 
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a) wnioskowania do operatorów sieci energetycznych, gazowych, teletechnicznych                     

o nadzór nad prowadzonymi pracami w przypadku kolizji tych sieci w miejscach 

prowadzonych robót oraz: 

- zgłaszania do Powiatowego Zarządu Dróg informacji o prowadzonych robotach                    

w pasie drogowym dróg powiatowych; 

- uzgadniania z operatorem komunikacji miejskiej sposobu prowadzenia robót                            

w przypadku ich wykonywania na trasie linii autobusowych; 

b) przekazywania Zamawiającemu atestów, potwierdzających jakość i parametry 

zastosowanych materiałów, 

c) prowadzenia i okazywania na  każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 7 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Rejestru Robót, zawierającego co najmniej 

następujące informacje: 

- datę i miejsce wykonywania robót – ze wskazaniem godziny rozpoczęcia i zakończenia 

robót, 

- zakres i obmiar wykonanych robót, 

- datę i godzinę oraz dane  osoby dokonującej zgłoszenia awarii. 

d) powiadomienia Zamawiającego o przyjętym zgłoszeniu od podmiotów trzecich                            

i uzyskania zgody na przystąpienie do usuwania awarii;  

e) uzgadniania z Zamawiającym rodzaju sprzętu, który Wykonawca zamierza zastosować 

przy usuwaniu awarii; 

f) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w trakcie realizacji robót  

i składania Zamawiającemu kopii kart przekazania odpadów powstałych przy 

wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy. 

3. W razie wystąpienia jednocześnie kilku awarii o kolejności ich usuwania decyduje 

Zamawiający. 

4. Dopuszcza się następujące formy zgłaszania Wykonawcy o wystąpieniu awarii: 

a) zgłoszenie pisemne; 

b) zgłoszenie telefoniczne; 

c) zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 3 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy  

o pracę pracowników wykonujących, pod nadzorem kierownika robót, roboty w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty, o których 

mowa  

w ust. 1. powyżej, w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia wyżej wymienionych wymogów i dokonania ich oceny; żądania wyjaśnień                   

w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów; przeprowadzenia 

kontroli w miejscu wykonywania Robót. 

3. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących roboty, o których mowa w ust. 1. powyżej 

na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu: 
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a.) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b.)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy oświadczenie wskazane w lit. a) powyżej. Kopia umowy lub umów winna być 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. UE L 119/1 z 4.05.2016) oraz zgodnie                          

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1000zezm.).Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. powyżej. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 4 

1. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszej umowy ze strony Zamawiającego pełnić 

będzie: Marcin Wroński, Mariusz Badelski, Sławomir Wesołowski lub inna osoba pisemnie 

wskazana przez Zamawiającego. 

2. Obowiązki związane z realizacją umowy z ramienia Wykonawcy pełnić będzie: 

1) …......................... nr uprawnień budowlanych – ….................., tel. ……………… - 

kierownik robót; 

2) …......................... nr uprawnień budowlanych - ….................., tel. ………………. 

2. Osoby wskazane w ustępie 1 powyżej uprawione są do podejmowania wszelkich czynności 

w zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy, w szczególności do zlecania prac 

koniecznych do wykonania, współpracy z Wykonawcą w zakresie czynności 

wymienionych w § 2 ustęp 1 lit. c) i d) oraz § 2 ustęp 3 umowy, weryfikacji i zatwierdzania 

dokumentów, o których mowa w § 6 ustęp 1. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika robót pod warunkiem, 

że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane               

w SWZ. 

4. W celu dokonania zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika robót, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wniosek z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje. 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 powyżej następuje na drodze aneksu do umowy. 
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§  5 

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający okaże Wykonawcy do wglądu posiadaną dokumentację 

techniczną sieci kanalizacyjnej oraz obiektów kanalizacyjnych będących w jego eksploatacji, 

a także posiadane dokumenty o podziemnych przewodach gazowych, energetycznych  

i telekomunikacyjnych znajdujących się w obrębie sieci kanalizacyjnej.  

 

§  6 

1. Z tytułu wykonania Usługi Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie, którego 

wysokość każdorazowo ustalona zostanie w oparciu o podpisane przez Zamawiającego 

protokół odbioru robót, Rejestr Robót, obmiar robót i kosztorys powykonawczy, przy czym: 

1) kosztorysy powykonawcze sporządzane będą na podstawie norm zawartych  

w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych (KNR), a w przypadku braku norm 

kosztorysowych, na podstawie  rzeczywistego czasu pracy ludzi i sprzętu, określonego 

przez Wykonawcę w Rejestrze Robót, przy czym przy rozliczaniu pracy sprzętu 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z aktualnych zeszytów 

SEKOCENBUDU (jako cena średnia uwzględniająca koszty zakupu); 

2) kosztorysowe składniki kalkulacyjne na czas realizacji niniejszej umowy wynoszą: 

a) stawka roboczogodziny kosztorysowej (netto)  - …........... zł/ r-g. 

b) stawka maszynogodziny(netto) samochodu dostawczego (pogotowia wodno-

kanalizacyjnego z wyposażeniem) z kierowcą -  …........... zł/m-g. 

c) stawka maszynogodziny(netto) samochodu samowyładowczego do 5 ton wraz                          

z operatorem -  ….................  zł/m-g 

d) stawka maszynogodziny(netto) samochodu samowyładowczego powyżej 5 ton wraz               

z operatorem  -   …...........   zł/m-g. 

e) stawka maszynogodziny(netto) koparki o pojemności łyżki 0,14 -0,16m3 wraz                           

z operatorem  -     ……………………zł/m-g. 

f) stawka maszynogodziny(netto) koparki o pojemności łyżki 0,4 – 0,6m3  wraz                             

z operatorem  -     ……………………zł/m-g. 

g) stawka maszynogodziny (netto) samochodu wielofunkcyjnego SC/SW wraz z obsługą  

-     ……………………zł/m-g. 

h) stawka maszynogodziny(netto) samochodu SW wraz z obsługą - 

……………………zł/m-g. 

i) stawka maszynogodziny(netto) samochodu SC wraz z obsługą  - 

……………………zł/m-g. 

j) stawka maszynogodziny(netto) Kamery do inspekcji kanalizacyjnej wraz                                     

z oprogramowaniem ……………………zł/m-g. 

- wskaźnik narzutu (kosztów pośrednich) Kp od R i S  -  …...........% 

- wskaźnik narzutu (zysku)  Z od R,S,Kp  -   ….............% 

2. Do kwoty wynagrodzenia Wykonawca doliczy podatek od towarów i usług VAT według 

obowiązującej stawki. 

3. Koszty materiałów zużytych przez Wykonawcę do wykonania Usługi ujęte będą                                

w kosztorysie powykonawczym. Rozliczenie tych materiałów będzie następowało na 

podstawie cen zawartych w ofercie Wykonawcy, przy czym w przypadku, gdy rzeczywisty 

koszt zakupu materiałów jest mniejszy, wówczas obowiązują rzeczywiste ceny zakupu. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu kopię faktur 

dokumentujących ich zakup. 
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4. W rozliczeniu kosztorysem powykonawczym nie dopuszcza się naliczania kosztów 

dojazdu oraz innych kosztów związanych z działalnością Wykonawcy, przy wykonywaniu 

danej roboty,  które należy uwzględnić we wskaźniku kosztów pośrednich Kp do R i S. 

5. Kosztorysy powykonawcze podlegają każdorazowo sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty ich dostarczenia. 

6.   Podstawę do wystawienia faktury stanowią wyłącznie podpisane przez Zamawiającego: 

protokół odbioru robót, Rejestr Robót i kosztorys powykonawczy, sporządzony w oparciu 

o podpisany obmiar. 

7.  Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ustalona w oparciu o ofertę 

wykonawcy wynosi - …..…………. zł (słownie: ……………………….………….. złotych) 

netto + podatek VAT ……………………….., tj. ………………. zł (słownie:           

……………….. złotych) brutto i stanowi nieprzekraczalny limit wynagrodzenia wykonawcy 

w związku z realizacją niniejszego zamówienia. W przypadku niewykorzystania w trakcie 

trwania umowy limitu wynagrodzenia określonego powyżej, Wykonawcy nie przysługuje  

z tego tytułu odszkodowanie lub roszczenie o uzupełnienie wynagrodzenia. 

8.   Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 7 powyżej 

podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze 

stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim 

przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo  

z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania 

obowiązku podatkowego. Wartość netto wynagrodzenia nie ulega zmianie. 

9.   Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo, konieczność zapobieżenia awarii lub uniknięcia szkody 

przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość dostawy niektórych materiałów przez Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie miesięcznie z dołu, na podstawie 

wystawianych przez niego na koniec każdego miesiąca kalendarzowego faktur VAT, przy 

czym strony ustalają, że okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. 

Faktury należy wystawiać dla: 

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. 

ul. Jana III Sobieskiego 125 

42-580 Wojkowice 

NIP: 6252465724 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

a) nie zalega w uiszczaniu podatku VAT; 
b) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 

wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy; 
c) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 

metodą podzielonej płatności (MPP); 
d) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego             

w tzw. Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: 
Wykaz); 

e) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez 
Zleceniodawcę spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie w przypadku, 
kiedy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja 
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zapłaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą 
podzielonej płatności (zwrot środków na rachunek gminy). 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia                       

w przypadku wskazania na fakturze przez kontrahenta rachunku bankowego innego niż 

zamieszczonego w Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa 

do realizacji metodą podzielonej płatności. 

4. Strony ustalają, że koszty poniesione na realizację Usługi fakturowane będą oddzielnie, jako 

koszty poniesione na: 

a) obsługę sieci kanalizacyjnej; 

b) naprawę nawierzchni dróg i chodników po awariach kanalizacyjnych. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego na wskazany w niej rachunek bankowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada numer NIP    -    ……………….. 

7. Zamawiający oświadcza, iż posiada numer NIP   -   6252465724 

8. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem 

nieważności, dokonać przelewu jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego 

wynikających z niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku lub przy 

okazji wykonywania przez niego przedmiotu umowy, w tym również koszty wody utraconej 

na skutek spóźnionego przystąpienia do usuwania awarii lub usuwania awarii w sposób 

nieprawidłowy. 

2. Wykonawca ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego i koszty naprawy uszkodzonych w 

trakcie realizacji robót dróg i chodników, a niezwiązanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce 

prowadzonych robót oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas ich trwania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace składające się na przedmiot umowy 

zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i wiedzą techniczną, odpowiednimi 

normami technicznymi oraz sztuką budowlaną.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku zaniedbania 

obowiązkom przewidzianym niniejszą umową, w tym za prace prowadzone w miejscu 

robót. 

§ 9 

1. W razie istotnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 umowy 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez konieczności wzywania do 

usunięcia skutków zaistniałych naruszeń.  

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ustępie powyżej  

w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki, 

uprawniającej go do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 30.000,00 zł. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne każdorazowo w przypadku: 
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a) nie wypełnienia obowiązku wskazanego w § 2 ustęp 1 lit. a) w wysokości 500,00 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

b) nie wypełnienia obowiązku wskazanego w § 2 ustęp 1 lit. b) w wysokości 1 000,00 zł 

za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; 

c) nie prowadzenia Rejestru Robót, o którym mowa w § 2 ustęp 2 lit. c) w wysokości 

200,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek nieprowadzenia tego 

Rejestru Robót; 

d) nie okazanie lub nie okazanie w terminie Zamawiającemu Rejestru Robót, o którym 

mowa w § 2 ustęp 2 lit. c) w wysokości 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  

w przekazaniu Rejestru Robót w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ustęp 2 lit. c); 

e) nie wypełnienie obowiązku wskazanego w § 11 ustęp 4 w wysokości 200 zł za każdy 

dzień opóźnienia. 

3. Kary umowne przewidziane niniejszą umową pozostają w mocy, bez względu na 

rozwiązanie lub odstąpienie od umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 11 

1.  Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace na okres 

………. miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru robót. W okresie tym Wykonawca zobowiązany jest 

nieodpłatnie usunąć wszystkie zaistniałe usterki lub wykryte wady.  

2.   Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługuje 

ustawowy okres rękojmi za wady. 

3.    Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

także po upływie ich okresu jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.   

4.    W razie stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji jakości usterki lub wady Zamawiający 

złoży Wykonawcy pisemną reklamację, wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia, 

nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 

5.   Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi  

Wykonawca. 

6.  W przypadku usunięcia wad okres gwarancji i rękojmi za wady w zakresie dokonanej 

naprawy biegnie na nowo. 

7. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień     

wynikających z gwarancji jakości, prawo wyboru dochodzenia roszczeń  do każdej z wad z 

osobna należy do Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze 

względu na ich koszt. 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, 

ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia na kwotę 

nie niższą niż wartość zawartej umowy przez cały okres realizacji umowy. Koszty 

ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

2. Dowody potwierdzające posiadanie ważnej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, 

wraz z dowodem zapłaty składki zostały dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę 

najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy.  

3. W przypadku upływu okresu ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia umowy ubezpieczenia o czas odpowiedni i przedłożenia 
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Zamawiającemu na 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia dokumentu 

potwierdzającego tę okoliczność z dowodem zapłaty składki. 

4. W razie braku wykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1, 

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

określonym w ust. 1 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku koszt zawarcia umowy 

ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym pomniejszy odpowiednio 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy z tytułu realizacji 

przedmiotu Umowy. 

5. Umowa ubezpieczenia powinny gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia, ani ich cesje nie mogą być dokonane bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

1. Prace wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy 

podwykonawców w zakresie określonym w ofercie. 

 

§ 14 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od dnia jej podpisania do dnia 15 marca 2023r.  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowa wygasa przed upływem okresu na jaki została zawarta w przypadku, gdy całkowita 

wartość zamówienia osiągnie kwotę wskazaną w § 6 ust. 7 umowy.  

2. Strony mają prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§  15 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 16 

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią m.in.: dokumentacja przetargowa, oferta 

Wykonawcy. 

2. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

§ 17 

 

1. Dane osobowe przedstawicieli stron umowy oraz kontaktowe osób wyznaczonych  

do realizacji umowy są udostępniane pomiędzy stronami, które pełnią rolę odrębnych 

Administratorów w rozumieniu pkt 7 art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                   

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art 6 ust. 1 

lit. f RODO. 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych stron umowy oraz ich 

reprezentantów znajdują się w załączniku nr 1. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego wobec wszystkich osób, których dane będą udostępniane 

Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy (ze strony Wykonawcy). Treść klauzuli 

informacyjnej stanowi załącznik nr 2. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy  

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są ze strony Zamawiającego 

Wojkowickie Wody Sp. z o.o., z siedzibą w Wojkowicach, adres email: 

poczta@wojkowickiewody.pl., strona internetowa: www.wojkowickiewody.pl, tel.: (32) 

760-20-78. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych 

osobowych, adres email: rodo@wojkowickiewody.pl, tel.: (32) 760-20-78. 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) zawarcia umowy, 

b) realizacja i rozliczenie umowy, 

c) archiwizacja dokumentacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia), 

b) obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 29 września 

1994r. o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów               i usług (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), 

c) obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

2) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym  

przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym  

na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, 

operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom 

w zakresie realizacji płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną 

dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na 

portalu BIP; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  

z przepisów prawa dot. archiwizacji tj. 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku 

następującego po roku zakończenia umowy. 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie celu b oraz                                        

c i umownym w zakresie celu a. Podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości zawarcia lub realizacji lub rozliczenia umowy. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy 

 

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojkowickie Wody Sp. z o.o.,                     

z siedzibą w Wojkowicach, adres email: poczta@wojkowickiewody.pl, strona 

internetowa: www.wojkowickiewody.pl, tel.: (32) 760-20-78. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, 

adres email: rodo@wojkowickiewody.pl, tel.: (32) 760-20-78. 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

a) zawarcia umowy, 

b) realizacja i rozliczenie umowy, 

c) archiwizacja dokumentacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora jakim są zawarcie i realizacja umowy Nr _________  (art. 6 ust. 

1 lit. f rozporządzenia), 

b) obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

4) Przetwarzane są następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych: imię, 

nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez 

administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom 

pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie 

realizacji płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 

ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu 

BIP. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa dot. archiwizacji tj. 25 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku 

zakończenia umowy albo do skutecznego wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Pani/Pana pracodawcy.  

 

 


