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UMOWA  ZWiK/DO/…./2022 

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ……….. w Grodzisku Mazowieckim (zwana dalej 

„Umową”) między: 

 

1. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) 

przy ul. Cegielniana 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000321963, wysokość kapitału zakładowego 

29.771.000,00 PLN (w całości pokrytego), posiadającego NIP: 529-17-62-897 oraz REGON: 

141717237 (zwaną dalej „Zamawiającym”), reprezentowaną przez: 

 

1. Macieja Mańskiego – Prezesa Zarządu 

2. Magdalenę Mamcarz – Członka Zarządu 

 

(aktualny odpis z KRS Zamawiającego stanowi Załącznik nr 1 do Umowy) 

a 

 

2. …………………………………………………………………………………… 

 reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………….... 

 

 Zwany dalej „Wykonawcą”,  

 

(aktualny odpis z KRS/CEIDG Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy) 

 

§ 1 

 

 

1. Przedmiotem Umowy jest wymiana trzech wirników autoryzowanego serwisu producenta w 

pompach  FLYGHT (nr. ser. 0760177, 0760176, 0760178), typ urządzenia 3202.180, kod 

wirnika 610 (nr. kat. 6511104) , moc silnika 37 kW, z płaszczem chłodzącym, zamontowanych 

w Przepompowni Głównej (Ob. 01) Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym.  

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący 

załącznik do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przyjętą ofertą, z obo-

wiązującymi przepisami prawa, normami, oraz zachowaniem zawodowej staranności, zgod-

nie z zasadami wiedzy technicznej,  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedze, doświadczenie oraz potencjał wyko-

nawczy do wykonania przedmiotu umowy, kwalifikacje, aktualne zezwolenia do wykonania 

przedmiotu umowy,   

5. Za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca.  

 

§ 2 

 

1.    Materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia oraz części niezbędne do wykonania wszelkich prac 

objętych przedmiotem umowy odpowiada Wykonawca.  
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2.    Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu za-

miar rozpoczęcia prac z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem oraz poda Zamawiającemu:  

• Nazwiska i imiona osób, które będą przebywać na terenie oczyszczalni ścieków ZWiK 

Grodzisk Mazowiecki,  

• Czas, na jaki ma być wystawiona przepustka na wejście na teren oczyszczalni ścieków,,  

• Marka i nr rejestracyjny pojazdów, które wjeżdżać będą  na teren oczyszczalni ścieków 

ZWiK Grodzisk Mazowiecki.  

 

 

§ 3 

 

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.  

2. Po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru, w którym zostanie potwierdzona 

prawidłowość oraz zgodność wykonanego zlecenia.  

 

§ 4 

  

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………… netto 

(słownie:…………..) plus podatek VAT w wysokości ….. złotych (słownie: ……………….), 

łącznie ……………złotych brutto (słownie: …………………). 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją 

niniejszej Umowy,  

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie komisyjny protokolarny bezusterkowy odbiór 

Przedmiotu umowy z udziałem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na 

rachunek bankowy o nr ………………….. w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury 

wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający może dokonywać płatności wynagrodzenia z wykorzystaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 

7. Wykonawca jest uprawniony do przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych za pośrednictwem platformy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191). 

 

 

 

§ 5 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 30 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 

c) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiają-

cego - w wysokości 30 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy; 
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2. W razie gdy wysokość szkody przeniesie wysokość kar umownych Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela na dostarczone urządzenia gwarancji na okres 24 miesięcy, gwarancją 

nie są objęte materiały eksploatacyjne oraz szybko zużywające się. 

2. Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca usunie 

nieodpłatnie w terminie 3 dni od zgłoszenia chyba, że Zamawiający wyznaczy termin dłuższy. 

Okres gwarancji przedłuża się o okres nie usunięcia w terminie zgłoszonej wady, usterki, 

uszkodzenia. 

3. Wykonawca usuwa wady lub usterki w ramach gwarancji jakości lub rękojmi.  

4. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może, bez 

dodatkowego wezwania, usunąć wady lub usterki we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, 

co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych za zwłokę. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o: 

a) zmianie siedziby lub nazwy przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania układowego , w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik, 

e) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw lub obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Strony wskazują następujące osoby upoważnione do kontaktów związanych z 

wykonywaniem niniejszej umowy do serwisu gwarancyjnego oraz wad i usterek w okresie 

gwarancji i rękojmi: 

a) Ze strony Wykonawcy: …………………………………. 

b) Ze strony Zamawiającego: Tomasz Szwed, tel. 605 650 664, e-mail: tomasz.szwed@zwik-

grodzisk.pl 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

§ 8 

 

1. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 3 ust. 4 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 

1, z późn. zm.). 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i 

inne właściwe przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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5. Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnej zgody Zamawiającego, do przekazywania 

osobom trzecim wierzytelności, praw lub obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 9 

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania ni-

niejszej Umowy jest Zamawiający. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią in-

formację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnianiu w trybie 

przedmiotowej ustawy. 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy 

 

§ 10 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

1. Aktualny odpis z KRS Zamawiającego – załącznik nr1; 

2. Aktualny odpis z KRS/CEIDG Wykonawcy – załącznik nr2; 

3. Oferta Wykonawcy – załącznik nr3. 

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

 

 

W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO:     W imieniu WYKONAWCY: 
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Załącznik nr 4  do umowy nr ZWiK/DO/ ……../2022 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

informujemy, że: 

a) Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników i innych 

osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach są przetwarzane przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. 

b) W Spółce został powołany inspektor ochrony danych: Piotr Franaszczuk, który jest dostępny pod 

nr tel. 22 724 30 36, adres e-mail: praca@zwik-grodzisk.pl, ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki. 

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykony-

wania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (podstawa prawna: Art. 6 

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki, odbiorcy usług 

wod-kan świadczonych przez Spółkę. 

e) Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji mię-

dzynarodowej. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum  

6 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających  

z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu 

terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

g) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane  

w ofercie lub załączonych do niej dokumentach mają prawo do żądania dostępu do swoich da-

nych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

h) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane  

w ofercie lub załączonych do niej dokumentach mają prawo do wniesienia skargi do organu nad-

zorczego: 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; 

tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01; email: kancelaria@giodo.gov.pl 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie skut-

kowało niemożnością realizacji umowy. 

i) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

 

 

        Zapoznałem się 

 

   ……………………………………… 

      Data i podpis  
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