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  UMOWA   

 

Zawarta  w  dniu ...............................................  pomiędzy .................................................................................................. 

zamieszkałym......................................................................................................................................................................... 

tel. kontaktowy .................................... 

zwanym  „Zamawiającym” 

a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Wodociągowej 10, 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy      

w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000125454, kapitał zakładowy           

76 587 000 zł, NIP 651-14-81-877, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: Zarząd PWiK Żory Sp. z o.o. 

 

§ 1 

Zamawiający zleca Wykonawcy odpłatną realizację następujących prac: 

 wykonanie pierwszego metra przyłącza wodociągowego od strony sieci bez robót ziemnych; 

 wykonanie kolejnego metra przyłącza wodociągowego bez robót ziemnych; 

 zabudowa studni wodomierzowej na przyłączu wody z kosztami studni wodomierzowej; 

 zabudowa studni wodomierzowej na przyłączu wody bez kosztów studni wodomierzowej; 

 zabudowa zasuwy na przyłączu wody (dotyczy się zasuw do DN40); 

 wykonanie podejścia pod wodomierz (do średnicy wodomierza DN20); 

 wykonanie podejścia pod wodomierz z kosztem wodomierza (do średnicy wodomierza DN20); 

 

liczba zaznaczonych pozycji: ......... 

 

do budynku – parceli budowlanej nr.................................................. położonej w ............................................................... 

przy ul. ................................................................................................. .................................................................................. 

 

§ 2 

1. Zamawiający wykona we własnym zakresie roboty ziemne umożliwiające wykonanie zleconych w § 1 prac. 

2. Zamawiający odpowiada za prawidłowe wykonanie robót wymienionych w ustępie 1. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzenia za wykonane zleconych prac strony ustalają na: .......................... zł + 23 % VAT 

Słownie ..................................................................................................................... ................... 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem szacunkowym i może ulec zmianie w sytuacji, gdy 

warunki terenowe uzasadniać będą konieczność wykonania większej lub mniejszej ilości metrów bieżących 

wykonywanego przyłącza. Ostateczna długość przyłącza będzie ustalona w protokole odbioru. Rozliczenie 

dokonywane będzie w oparciu o wartości wskazane w wycenie stanowiącej załącznik do umowy. 

 

§ 4 

1. Należność za wykonane prace Zamawiający ureguluje w ciągu 14-stu dni od daty wystawienia faktury. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

 

§ 5 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. 

 

§ 7 

Niniejsza umowa stanowi jednocześnie wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę. 

 

§ 8 

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

 

Podpis  Zamawiającego                                                                               Podpis  Wykonawcy  
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) PWiK Żory Sp. z o.o. informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory  

Sp. z o.o.  z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory, tel. 32 43 44 632, e-mail: pwikzory@ka.onet.pl 

2. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym można się skontaktować za 

pośrednictwem adresu iod@pwik.zory.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie 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 (dalej 

RODO). 

b) dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków -  art. 6  ust. 1 lit. c RODO. 

c) dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PWiK Żory Sp. z o.o. przetwarzają 

dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe, rachunkowe, audytorzy,  

- banki – w zakresie obsługi płatności, 

- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie, 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku, gdy 

podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać 

przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez 

Administratora. 

6. Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania, 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

- przenoszenia danych, 

- sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub ze względu na 

szczególną sytuację, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

- cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych) w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Pani/Pana  dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie danych dotyczących odczytu stanu 

wodomierzy (dane te mogą być pobierane w sposób automatyczny). Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia 

reklamacji i zakwestionowania prawidłowości odczytu. 

8. Podanie  danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne.  

W pozostałych przypadkach – dobrowolne. 

 

 

 

……………………………….. 

         Podpis Zamawiającego 

mailto:iod@pwik.zory.pl

