
UMOWA  

Dnia …………….. w Kaliszu pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu  

ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000010157; NIP 618-004-24-33; 

REGON: 250022522, zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

Jacek Konopka – Prezes Zarządu 

a 

………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………………………………………. mającym swoją siedzibę …………..., 

ul. ……………………, NIP …………………., REGON ………………… zwanym dalej 

„Wykonawcą”  

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

poza procedurą przetargową ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 

zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień dokonał wyboru Wykonawcy,  

z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie w 2021 

roku badań archeologicznych po pracach wod - kan na terenie miasta Kalisza  

w obrębie podlegającym ochronie zabytków zgodnie z Decyzją Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego DOZ-OAiK-6700-310-2/12-13 [KD] z dnia 29.11.2013r., 

określone w ofercie z dnia ………………….. stanowiącej integralną część umowy. 

§2 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

− uzgodnienie programowe archeolog - konserwator zabytków wraz z wizją 

lokalną związaną z opracowaniem zakresu badań; 

− stały nadzór podczas eksploracji wykopu, lokalizacja, pakowanie i metrykowanie, 

inwentaryzacja zabytków ruchomych, pobieranie próbek (np. drewno), wyróżnienie                     

i oznaczenie warstw kulturowych, wykonywanie pomiarów, sporządzanie szkiców 

roboczych, inwentaryzacja materiałów archeologicznych; 

− sporządzanie dokumentacji naukowo - badawczej (fotograficznej lub rysunkowej); 

− dokumentacja rysunkowa charakterystycznych zabytków masowych i wydzielonych; 

− zabezpieczenie materiałów zabytkowych (konserwacja); 

− sporządzanie wyników badań wraz z kwerendą źródeł, wytyczne konserwatorskie. 

Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem – 

Głównym Specjalistą ds. Eksploatacji p. Jarosławem Fabisiakiem - tel. 62 760 80 60, 

512 322 605. 
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§3 

Termin wykonania całości badań przez Wykonawcę wraz z opracowaniem wynosić 

będzie do 14 dni po zakończeniu prac terenowych. 

§4 

1) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania 

Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN EN 

9001:2015, PN – ISO 45001:2018 oraz PN N 18001:2018-2 i zobowiązuje się do 

wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz 

potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

obowiązującą w PWiK Sp. z o.o. 

2) Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować 

Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych. 

§5 

1) Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe  

w kwocie: 

− …………….. netto za jednorazowe opracowanie dokumentacji badań 

archeologicznych w wykopie  punktowym (słownie: ……….……………..………….), 

na co składają się wszystkie czynności opisane w §2. 

− …………….. zł netto za jednorazowe opracowanie dokumentacji badań 

archeologicznych w wykopie  liniowym do 100m (słownie: ……….…………………), 

na co składają się wszystkie czynności opisane w §2. 

2) Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony w ustawowej 

wysokości. 

§6 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty 

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

§7 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych  

i przy użyciu własnych urządzeń. 

§8 

1) Ustala się termin rozpoczęcia prac: od daty podpisania umowy 

2) Termin zakończenia prac: 31.12.2021r. 

§9 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które 

będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) w wysokości 5.000,00 zł, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 

b) w wysokości 20,00 zł każdorazowo za każdy dzień opóźnienia  

w wykonaniu zadania.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 5.000,00 zł,  

w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności,                 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiającego. 

3) Kupujący ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

§10 

1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 

wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2) Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej 

nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§11 

1) Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu 

cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§12 

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§14 

Klauzula informacyjna RODO. 

 

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

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

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz. 
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1.1  Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:  

˗ listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,  
˗ telefonicznie: 62 760 80 00; 
˗ drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl. 

1.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie  

z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego; 

1.3 Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym 
do wykonania zamówienia.  

1.4 Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku 
podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji  
i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed 
roszczeniowej (do 6 lat). 

1.5 Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania 
Zamówień.  

1.6 W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2. Posiada Pani/Pan: 
˗ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 
˗ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 
˗ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

˗ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

3. Nie przysługuje Pani/Panu: 
˗ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
˗ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 
˗ na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, 

wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

4. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 

§15 

Integralną częścią umowy jest: 

− Oferta Wykonawcy; 

− Zapytanie ofertowe (pismo przewodnie); 

− Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu. 

mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl
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§16 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

§17 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014r. z późn. 

zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej  

z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.  

 

 ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


