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Załącznik nr 7. 
UMOWA – projekt nr sprawy TS/5/2018 

zawarta w dniu  ………………………… 
 

pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, Spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów, NIP 693-00-09-317, REGON 004043874, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NS-REJ.KRS 0000035284 przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
kapitał zakładowy 92057900,00 zł., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 
Andrzeja Krzemienia – Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego; 
Wojciecha Stanickiego – Członka Zarządu d.s. technicznych; 
 
A 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………. 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów serwisowych dwóch agregatów 
prądotwórczych eksploatowanych w oczyszczalni ścieków w Głogowie, o następujących 
parametrach: 
a) AGENITOR 206 BG, producent 2G Energietechnik GmbH, rok produkcji 2014; 
b) Moc el. 205 kW el., moc cieplna 236kW th; 
c) Numery fabryczne: G3675 (numer serii CO0414C-BGLB-220128), G3676 (numer serii 
CO0414C-BGLB-220129); 
d) Licznik pracy (stan na dzień ): G3675 - , G3676 - . 
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ, oferta z dnia ……………………... oraz protokół 
z negocjacji z dnia …………………………………….. 
 

§2 
1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia: okres od grudnia 2018 do 31.12.2021 r. 
 

§3 
1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie netto za realizację niniejszej umowy w wysokości: 

…………………………………….. zł. netto + obowiązujący podatek VAT, słownie: 
……………………………………………………………. netto + obowiązujący podatek VAT, przy czym 
wynagrodzenie cząstkowe za realizację poszczególnych opcji wyniesie następująco: 

a. Opcja 1 – przegląd serwisowy po 16000 godzinach pracy: netto:………………………., 
VAT……………………………….., brutto…………………………………………. 

b. Opcja 2 – przegląd serwisowy po 18000 godzinach pracy: netto:………………………., 
VAT……………………………….., brutto…………………………………………. 

c. Opcja 3 – przegląd serwisowy po 20000 godzinach pracy: netto:………………………., 
VAT……………………………….., brutto…………………………………………. 

d. Opcja 4 – przegląd serwisowy po 22000 godzinach pracy: netto:………………………., 
VAT……………………………….., brutto…………………………………………. 

e. Opcja 5 – przegląd serwisowy po 24000 godzinach pracy: netto:………………………., 
VAT……………………………….., brutto…………………………………………. 
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f. Opcja 6 – przegląd serwisowy po 26000 godzinach pracy: netto:………………………., 
VAT……………………………….., brutto…………………………………………. 

g. Opcja 7 – przegląd serwisowy po 28000 godzinach pracy: netto:………………………., 
VAT……………………………….., brutto…………………………………………. 

h. Opcja 8 – przegląd serwisowy po 30000 godzinach pracy: netto:………………………., 
VAT……………………………….., brutto…………………………………………. 
 

2. Płatność nastąpi po wykonaniu każdej opcji przeglądów serwisowych opisanych w pkt 1, 
po podpisaniu protokołu odbioru robót/raportu serwisowego stanowiącego dowód na 
wykonanie przeglądu, przedłożeniu faktury VAT,  w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 
faktury, na konto wskazane na fakturze.    

§4 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
a) Wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ  i ofertą. 
b) Informować Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych  

w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
c) W ramach wynagrodzenia zapewnić: uporządkowanie placu budowy, wywóz odpadów 

wraz z opłatami za ich zagospodarowanie odpadów itp. 
d) Przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

        przepisami a w szczególności ustawą z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., 
        poz. 21 ze zmianami).   
e) Na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z PN-EN lub równoważne, 
aprobatą techniczną.  

f) Wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i nowych. 
g) Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie miejsca wykonywania prac oraz 

składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
h) Przedstawić Zamawiającemu wszystkie niezbędne atesty materiałów, atesty techniczne 

przed ich wbudowaniem.  
i)    Do koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku 

na placu budowy i terenie do niego przyległym. 
2.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody 
       powstałe w okresie wykonywania przedmiotu umowy. 
3.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy  w trakcie       

  realizacji przedmiotu umowy. 
 

§5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………. miesięcy gwarancji i rękojmi na całość 
przedmiotu zamówienia, liczone od daty podpisania przez przedstawicieli Stron 
protokołu odbioru robót będących przedmiotem Umowy, bez wad. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego za wady 
zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na 
jego cel określony w umowie. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za usunięcie wad fizycznych 
przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady 
powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia 
stwierdzonych wad/i lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy, w przypadku nie 
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dotrzymania wyżej wymienionego terminu, lub nieodpowiedniego usunięcia wad/i lub 
usterek, bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady/i 
lub usterki w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym 
uzgodnionym przez Strony terminie gwarantującym realny czas ich usunięcia. 

6. Usunięcie wad powinno być spisane protokolarnie. 
7. Pozostałe czynności wynikające z gwarancji i rękojmi będą wykonywane zgodnie 

z Kodeksem Cywilnym. 
   

 
§6 

Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całości 
wynagrodzenia umownego  za każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Zamawiający 10% całości wynagrodzenia umownego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% 

całości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca 10% całości wynagrodzenia umownego. 

c) za nie usunięcie w terminie wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru lub 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
ryczałtowego za przedmiot Umowy, za każdą godzinę/dzień przekroczenia terminu na 
usuniecie wad.  

 
 
§7 

Zgodnie z art. 13 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 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. 
Łąkowa 52, 67-200 Głogów. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres email: 
iod@pwik.glogow.pl. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane celem: 
a. realizacji zawartej z PWiK w Głogowie sp. z o.o. umowy lub podjęcia czynności 

niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b 
Rozporządzenia) 

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PWiK w Głogowie sp. z o.o. w 
związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), 

c. dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia) 
4. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane 

osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych 
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mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi 
przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez 
Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu 
wycofania tej zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub 
realizacji umowy z PWiK w Głogowie sp. z o.o., podanie przez Panią/Pana danych jest 
warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak 
konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub 
realizacji umowy z PWiK w Głogowie sp.  

§8 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosowane będą 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§9 
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe dla Zamawiającego. 
 

§10 
Wypowiedzenie umowy, odstąpienie od niej oraz jej zmiana i uzupełnienia treści umowy 
mogą być dokonywane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony. 

 
§11 

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

 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


