
Zał. 3 do zapytania 

Wzór umowy 

 

 

Umowa  

 

zawarta w dniu …………….. r. w Ożarowie Mazowieckim, pomiędzy: 

 

Gminą Ożarów Mazowiecki – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Maz., reprezentowaną przez Pana 

Włodzimierza Burzykowskiego  – Dyrektora jednostki budżetowej „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie 

Mazowieckim” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, NIP 118-192-83-66, przy kontrasygnacie 

Głównego Księgowego zgodnie z upoważnieniem – mgr Anna Franczuk, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………..z siedzibą w ……………………. , ……………………………., 

NIP…………………………, Regon: ……………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy pod numerem 

………………………/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą 

reprezentuje………………………………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie dalej zwane „Stronami” 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia pn. „Udrażnianie i monitoring odcinków sieci 

kanalizacji oraz czyszczenie przepompowni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki”. 

2. Usługi objęte przedmiotem umowy wykonywane są w  następujących formach : 

Część I Obsługa pompowni sieciowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: 

1.  czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz sieciowych pompowni ścieków, 

2. Monitoring TV kanałów wraz z czyszczeniem hydrodynamicznym 

Część II Obsługa pompowni przydomowych w zakresie: 

1. Czyszczenia przydomowych pompowni ścieków 

Część III - Obsługa hydroponicznych oczyszczalni ścieków w zakresie: 

1. Wywóz i utylizacja osadów powstałych na skutek czyszczenia osadników i komór 

kanalizacyjnych 

3.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy z dnia ………………………….. r. stanowiąca 

załącznik nr 1 do Umowy oraz zestawienie cenowe usług czyszczenia i monitoringu kanalizacji dla ZWiK w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia ………………………r. stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Prawa i obowiązki Zamawiającego określone Umową są realizowane przez: jednostkę budżetową Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, NIP 118-192-83-66. 

 

§ 2 Prawa i obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług w najwyższej jakości oraz z należytą  starannością, rzetelnością 

i najlepszą wiedzą, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 
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2. Do wykonywania usług Wykonawca jest zobowiązany użyć własnych maszyn i sprzętu, gwarantujących spełnienie 

wszelkich wymagań technologicznych oraz gwarantujących właściwą jakość robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac, a także do należytego 

wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia obszaru na którym będzie realizował usługi,  oraz prowadzenia prac przy 

zachowaniu wszelkich określonych przepisami zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim zasad BHP oraz 

ponosić wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty. 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uporządkować teren po wykonanych pracach i przywrócić ten teren do 

stanu istniejącego przed rozpoczęciem wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po zakończeniu wykonania usługi usunąć wszelkie odpady i osady 

powstałe podczas wykonywania Przedmiotu Umowy.  

6. W razie niewykonania przez Wykonawcę prac określonych w ust. 4 lub 5 Zamawiający jest uprawniony po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich zastępczego wykonania na koszt  i ryzyko Wykonawcy. Zastępcze 

wykonanie nie powoduje utraty gwarancji na daną część przedmiotu umowy. Wykonawca zwraca Zamawiającemu 

koszt zastępczego usunięcia wykonania prac w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

 

§ 3 Termin  

 Wymagany okres realizacji całości przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 31  grudnia 2020 r. 

 Rozpoczęcie wykonywania usług polegających na czyszczeniu pompowni sieciowych ścieków lub udrażnianiu 

kanalizacji (dotyczy Części I zamówienia w zakresie czyszczenia pompowni sieciowych ścieków oraz udrażniania 

kanalizacji sanitarnej) nie może nastąpić później niż 60 min. od otrzymania zlecenia Zamawiającego.  

 Rozpoczęcie wykonywania usług polegających na czyszczeniu pompowni przydomowych ścieków (dotyczy Części II 

zamówienia) nie może nastąpić później niż 24 godziny od otrzymania zlecenia Zamawiającego. 

 Czas wykonywania usług będzie liczony od chwili rozpoczęcia wykonywania tej usługi w miejscu zlokalizowania 

pompowni  lub kanalizacji podlegającej czyszczeniu lub udrożnieniu. Czas dojazdu do miejsca wykonania usługi, 

czas powrotu oraz czas poświęcony na inne czynności niezwiązane bezpośrednio z czyszczeniem takie jak 

oczekiwanie na dostarczenie pracowników, urządzeń, materiałów lub innych środków służących wykonaniu usługi  

nie wlicza się do czasu wykonania usługi. 

 Termin wykonania pozostałych usług, będących częścią przedmiotu zamówienia (dotyczy Części I zamówienia w 

zakresie monitoringu TV kanałów wraz z czyszczeniem hydrodynamicznym oraz Części III zamówienia), będzie 

określony w indywidualnym zleceniu jednakże ich rozpoczęcie musi nastąpić nie później niż 7 dni od otrzymania 

zlecenia.  

 Podział usług na poszczególne części zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr. 3 

do Umowy 

 Zlecenia na wykonanie usług, o których mowa powyżej, są przesyłane do Wykonawcy w formie pisemnej na 

adres.........................................................................................,elektronicznej na adres:…………………………. lub w 

formie zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez upoważnionego pracownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Ożarowie Maz. ( wykaz pracowników i ich nr telefonów, którzy są upoważnieni do dokonywania zgłoszenia w 

imieniu Zamawiającego  stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy). 

 Terminy wykonywania usług będących przedmiotem umowy mogą ulec zmianie tylko w przypadkach: 
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a. warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy 

w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania przedmiotu umowy, 

b. działania siły wyższej, 

 

§ 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonane usługi strony ustalają n/w ceny jednostkowe brutto:  

Część I : Obsługa pompowni sieciowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:1 
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Czyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz sieciowych pompowni 

ścieków 
[r-g]   

2 Monitoring TV kanałów wraz z czyszczeniem hydrodynamicznym [mb]   

Część II - Obsługa pompowni przydomowych w zakresie:1 
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Część III: Obsługa hydroponicznych oczyszczalni ścieków w zakresie:1 

 

Lp. Nazwa usługi 
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1 
wywóz i utylizacja osadów powstałych na skutek czyszczenia 

osadników i komór kanalizacyjnych. 
[m3]   

 

                                                           
1 W zależności od rozstrzygnięcia postępowania dany wykaz cen jednostkowych zostanie umieszczony w umowie 
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Rozliczenie zamówienia odbędzie się powykonawczo w oparciu o faktycznie wykonane ilości jednostek rozliczeniowych wg 

protokołów wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez upoważnionych przez Zamawiającego pracowników. 

2. Wykonawca będzie wystawiał protokół odbioru na każdą usługę osobno. 

3. W stawce jednostkowej zawarty jest koszt dojazdu do miejsca świadczenia usługi. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze za wszystkie usługi wykonane w danym miesiącu najpóźniej do 7-go 

dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na 

następujące dane: Nabywca: Gmina Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2,05-850 Ożarów Mazowicki NIP: 118-19-

28-366; Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz. 

5. Całkowita, łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Usług wykonywanych na podstawie wszystkich 

zamówień w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie może przekroczyć środków zabezpieczonych w 

budżecie na przedmiotowe zadanie tj. kwoty ……………………….…….… zł. 

( Słownie: ……………………………………………………………………………………………….. zł ). Jeżeli 

suma wynagrodzeń Wykonawcy osiągnie kwotę o której mowa w zdaniu poprzednim umowa ulega rozwiązaniu 

bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron. 

** kwotę powyższą Zamawiający poda na sesji otwarcia ofert i przypisze po rozstrzygnięciu postępowania** 

6. Wynagrodzenie za usługi wykonane i odebrane przez Zamawiającego w danym miesiącu będzie płatne z dołu  w 

terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

7. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za datę zapłaty strony uznają 

datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 Przedstawiciele Stron 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli przy realizacji niniejszej Umowy w osobach: 

a) Radosław Nowak. tel. 665884470. – Kierownik – ze strony Zamawiającego, 

b) ……………………………………. tel. …………………………………… – ze strony Wykonawcy.  

2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, a jedynie uprzedniego pisemnego 

powiadomienia drugiej strony. 

3. Upoważnionymi do dokonywania zgłoszeń telefonicznych konieczności wykonania usługi oraz potwierdzenia 

wykonania tej usługi będą pracownicy wymienieni w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

 

§ 6 Gwarancja jakości, usuwanie usterek, kary umowne 

1. Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji jakości na wykonane usługi na okres 12 miesięcy, liczonych od 

dnia odbioru przez Zamawiającego danej usługi, potwierdzonej na mocy protokołu.  

2. Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązany jest  usunięcia na własny koszt wady i usterki w 

terminie 1 dnia od zawiadomienia go o wadzie lub usterce, chyba że Zamawiający wyznaczy termin dłuższy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w terminie, Zamawiający jest uprawniony, po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich zastępczego usunięcia na koszt  i ryzyko Wykonawcy. Zastępcze 

usunięcie wad lub usterek nie powoduje utraty gwarancji na daną część przedmiotu umowy. Wykonawca zwraca 

Zamawiającemu koszt zastępczego usunięcia wady lub usterki w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do 

zapłaty. 

4. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania usług wymienionych w § 3  ust. 2 Umowy (czyszczenie 

kanalizacji sanitarnej oraz sieciowych pompowni ścieków), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za 
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opóźnienie, w wysokości dwukrotności stawki r-g brutto wymienionej w § 4  ust. 1 część I tab. poz. 1 , za każde 

kolejne 30 min opóźnienia, w stosunku do terminu wskazanego w § 3  ust. 2 Umowy, przy czym jeżeli czas 

opóźnienia przekroczy  300 min w stosunku do terminu rozpoczęcia wykonywania usług, o których mowa w § 3 

ust. 2 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania danej usługi innemu podmiotowi i obciążenia 

Wykonawcy kwotą stanowiącą równowartość wynagrodzenia danego podmiotu  za wykonaną usługę wraz z 

należną karą za opóźnienie albo do odstąpienia od Umowy.  

5. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania usług wymienionych w § 3  ust. 3 Umowy (czyszczenie 

pompowni przydomowych ścieków), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie, w wysokości 

dwukrotności stawki jednostkowej brutto wymienionej w § 4  ust. 1 część II tab poz. 1 za każde kolejną godzinę 

opóźnienia, w stosunku do terminu wskazanego w § 3  ust. 3 Umowy, przy czym jeżeli czas opóźnienia przekroczy  6 

godzin w stosunku do terminu rozpoczęcia wykonywania usług, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy, Zamawiający 

jest uprawniony do zlecenia wykonania danej usługi innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kwotą stanowiącą 

równowartość wynagrodzenia danego podmiotu za wykonaną usługę wraz z należną karą za opóźnienie albo do 

odstąpienia od Umowy.  

6. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania usług wymienionych w § 3  ust. 5 Umowy (pozostałe usługi), 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie, w wysokości dwukrotności stawek jednostkowych brutto 

wymienionych odpowiednio w § 4  ust. 1 część I, tab poz. 2, lub część 3 tab. poz. 1, za każdy kolejne dzień 

opóźnienia, w stosunku do terminu wskazanego w § 3  ust. 5 Umowy, przy czym jeżeli czas opóźnienia przekroczy  3 

dni w stosunku do terminu rozpoczęcia wykonywania usług, o których mowa w § 3 ust. 5 Umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia wykonania danej usługi innemu podmiotowi i obciążenia Wykonawcy kwotą stanowiącą 

równowartość wynagrodzenia danego podmiotu  za wykonaną usługę wraz z należną karą za opóźnienie albo do 

odstąpienia od Umowy.  

7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy z usunięciem wady lub usterki w ramach gwarancji Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitej łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

określonej w § 4 ust. 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30%  całkowitej łącznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, określonej w § 4 ust. 5 umowy. 

9. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o przesłance 

odstąpienia. 

10. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający 

jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 7 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach wykonywania niniejszej Umowy jest 

Zamawiający. 

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

identyfikujące, przedmiot umowy, stanowią informację 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 5 do niniejszej Umowy. 
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§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że obowiązującymi, pod rygorem uznania za doręczone, adresami do doręczeń będą następujące 

adresy: 

a) Zamawiającego – ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

b) Wykonawcy –  …………………….. 

3. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

4. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy: 

 

a) oferta Wykonawcy z dnia ………….. - załącznik nr 1 

b) zestawienie cenowe usług czyszczenia i monitoringu kanalizacji dla ZWiK w Ożarowie Mazowieckim – 

załącznik nr 2. 

c) Wydruk CEIDG/KRS Wykonawcy – załącznik nr 3. 

d) Wykaz pracowników upoważnionych do dokonywania zgłoszeń telefonicznych konieczności wykonania 

usługi oraz potwierdzenia wykonania tej usługi 

e) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  – załącznik nr 5. 

5. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z realizacją niniejszej Umowy. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 5 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

ZWIK w Ożarowie Mazowieckim informuje, że: 

a) Dane osobowe Wykonawcy, osób go reprezentujących, pełnomocników i innych osób wskazanych w umowie i jej 

załącznikach są przetwarzane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim. 

b) W ZWIKu w Ożarowie Mazowieckim został powołany inspektor ochrony danych: Marcin Sajdak który jest dostępny 

pod adresem e-mail: iod@safeguard.com.pl , 

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 pkt b) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, organy administracji 

publicznej uprawnione do dostępu do danych osobowych wskazanych w Umowie, osoby uprawnione do dostępu do 

informacji publicznej. 

e) ZWIK w Ożarowie Mazowieckim nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez minimum 5 lat po zakończeniu 

obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania 

zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

g) Wykonawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach mają prawo 

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

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

h) Wykonawca, osoby go reprezentujące, pełnomocnicy i inne osoby wskazane w umowie i jej załącznikach mają prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 531 03 01; 

email: kancelaria@uodo.gov.pl 
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