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UMoWA

Zarrarlo rr dniLr...............2018r, \! Ostl1)$i ]\Iazo\łicckicj |omicdz}:

Zaklad€nl (;ospodarki Komunalnci w OslrtllriNlazołieckiej spółktl z o.o,.

tll, B. Prusir 66. Nr RI](i()N 5507]]679, NTP 759-11-75-720

rvpisancj do Krajolrego Rejesllu Sildo*ego pod Nr,0000l_s3255 prorvadzoneso przez Sąd
I{ejono\\} dla m,st, \\itrs7arłł,rl \\arszau,].. XlV \\,!dział Cospodarcz1, Krajowcgo RejestrLl
Sądowego o kepila]e zakłado\ł\,nl ]],(]70,0(]().()0 zlot}ch

lepleZenlo\!all},nl prlcZ:

Ptłcł \lieczkorrski Prezes Zarz4du

Z\!On},m dalc,i Zamawiiljąci,m.
,l.,,,,,,,,,,,,,,,,,,

NlP,..,,...,.....................,..,.. RtrGoN
rgplezento\łanyn przez:

z\Ąan}m dale j \\ir'konarvc4,

Ninic,jszl1 urlxlrr,ę zarłarto bc7 stoso\\anie pr7cpiśó\\, L]staŃ! Z dllia 29 stlczrria 2004r, Prarvo
Zalrówień pubIicznych (t,j Dz,U, ż 2018r, poz, 1986 ż późn, żm.), na pods1, art. _l pkl 8 oyto\Ą.ancj
Lrstaw],.

§l
Przednriot urnorl."v

1, Zanalviirjącv zlcca. a \\ vl(rlatca plĄ.imujc do rrł konania pracc zwiazane z :

W.-konanicm przebudorlr krrnrrlizacji sarritarnei tIocznej na odcinku około l00mb z rur
1'E (J200 mnr rrraz z przel\icrtern §ter0\rantnr dla połrzeb napra$T,istnieiąccj \icci
kanalizac,ii sinit{rncI ciśnicniołcj łllionancj z rur żclilr,nr-ch o średnict,o 25{) mm
$ nliejscowości ostró$ §{azo!!iecka y ul. Lubieie,ivska ( teren przr przcpompo\rni
ściek(i[) dla Zaklrdu (;ospodarki Komunalne.irv Ośtrowi Nlazołiockicj sp. z o.o.

2, \\ilkonalvca oślviadcZa. że \! czasie lviz-ji lokalncj 7epo7nal się 7 \\,arllnkami prolvadzenia
iobót olitz 1elenenl bltdo\r} i rrie rrnrlsi \\ 1\,ln Zaklcsic żadn}.ch 7astrzcżcli. WarllDki
r7cc7v\\'iste u\llZ!l]ędlli] ,,r' rvl n agrrldzeniu r}cżall0\\)n] przewidzianynl ninic,jsz4 trnlnrr._r nrrz
w tcrnlinic w\ konania przcdnliotu unlorvt,.



§2
Tcimin realilracii

l. l erntin rozpoczęcia rotrót Stro]]},rrstalaią na dzicli podpisania rrnlor|v,
f. l'crnlin zakoliczcrlia lcalizacjicaklści pl,zednliolLl u]Iorr} 5 dni tlboczych,

§3
w),DżrgrodZcnie

]. Stnrl! uslirlilją rłlnaglodzenie lvczałto\Ąe brl(lo za \ł},konrnie pmc \\)nlienionych rr,§L
us|, 1,.nak\\otę:_..,..,_...,..,..,7.1netto/VA'l'.,,,.l],,;/(bruno...,..,..,,,.,,..,,..z})słclrłnic
brutto ( . . . , . . , . . , , . , , . , , , - , , . , , , . , , , , , , . ,)

2, Stron} usta]aią. źc zapiala \\vnagrodzenia odb) wac się będzie na poclstarł,ic
faktlLr!,'rachlLik!L. Podstarr,r1 do jcj rll,starł,icnia bqdzic potrł,icrdzollv pvez stroi\ unlo\!},
bezusterko\\,\ protokół odbitlrtl przedrliolu unrolvy,
3, Zamalliajacl,dokona pr,żeie\\Ll zr]ikluro\laiej kwot) \\, ciągll do 30 dni od daly u,płt\\.u
prawidłowo wa-s|a\!ione.j ]irkluł,/rechlLnku.

§1
Obo*iązki i zrrdania W),konarlcy

Do oborriazkólr \\'lkclrrłlvcr naLlcż\, \\\koI)ilnic przc*icllLL. ii!la]acji i zg]zc\^u11].l

doczololrcr:o rur robót 7goLlnic 7 7asadallli rvicdzv tcchnicznc]. obo§i.r7uiJ,]! lni
pr7cpisalni ple\\a itrot,Irlanli olaz walunkanri nirlieiszej tnllow), \\ilkonar,r,cll zllpcrrni
konpielnc kielcl*rlic1$,o. s]]9 roboc7ą 7atrullnioną na umo\ĄJq o |racq. matcriałv, splzęt
i innc rrrzadzcnia ora7 |Izednliot) niczbędue do \\\lionanie plzednliolu zanltjrłicni.r orlz
usuDięcin Wad \r takim Zakrcsic. rl iakinr.jest t() \vmienione \ł dokllnlcntach umorł,v lub
możc bvc logiczllic 7 llich \ł!,w]liosko\\ane,
Pr7\,jccic c§cnlualllie do rvvkonania Iobót dodatko\ł},ch i zaniennvcir z\\iązan}ch
z przednliolerrr Lulo\\ y. rrr lqczllic rr, rlparciu o dorlłtko\\,c 71cccnic lalnłtlajilcego,
Prorr,adzcnic robót z zapeu.nicllic,nr \\erLlnliórł zgorlrryclr z plzepisanri BHl'. p,poż,
UtrZ}nanie lelenu lobót \ł nalcż!t!ln por7ądku, a |o 7akollc7cnirr robót upor7ądko\\,anie
i przckazanic go lalna\\,iitiącelllu \r tcrnlinie ustalonlnr na oclbiiu robilt.
\!'},konir\vca poullsi odpclwiedzialność za szlodl,rlvnikle na lerenie robót rł zrviuku
Z plowadz0])},nli przcz llicgo |racirnli. do dnia oddania pr7cdniiotu unrorvl,na podstłrr,ie
piscnrncgo proiokohl odhioru,

l,

5,

1.

2.
3.

§5

C)bołiąZki Znmn}riaiąccgo

Zirrrrarriając1 zap.\\ni oirs]ugc gci)dc7,\.iną,

Zana§ iaji]c), pr7},gotLrjc rvszclkic rvlnlauane poż\!o]enia (np, zajęcie pasa cllogorlego),
Zalnarvirriac1, *,vli()na robol} zienne ż§iaLzalte z pr'zerłier'lenr. przl,rr,rócl micjsuc
plzc\łicńu do stanu pielwotDego,
Zanrarł,iajacl,plzeszkclli prLLcorrnikórr,Wl'kona\łc_v § zakrcsic I}llP na piacrr budorr1,4.



5, Znawiając) zlokalizujc lnedir żnaidllji}ce si§ u, przy|uszczalnci kolizii z instalorł,aIryrn
rur,ociżlgicm,

6. lamawiaiuc,! \\Skiżc W_\kona\\,c} nliqsce pobolLl \\,od),tcchnologjc7nci 7 h},drantęm do
przewieltu rl odlcglości nic rłiekszej niż 5 knr od nlicisca prże\\,icltu,

7, Zapcrrni ,lclbitir roba)t w}korrltn}ch $,t.fminic 2 dni od zgłoszenia,

§6
Robo§ dodatko\Ye

Robol) dodatkowc i zatrlientre IrŃgą bvć uJykonanc po rłcześniejszlch usta]eniach rra

podstawic prot()kolórr konieczlości poclpisanycIr przez upo\łażDior]),cl] plzcdstau,icicli
str<lll. Naliczenie \\a ości prac dodatkorvlclr będżie dokony\\atrc w oparciu o kosztorys
dodatkow.,"ch. koniccznych plac,

§7

wadt i ustcrki

1, W_,-kona*ca jest 7obowiazan}, do usurrięciir rlad i ustcrck zghlszonych przez
Zarnarrią]ąccgo rł rc|rnirrie nie dłLższ),1n niż 5 dni od otlz}maria zgłoszerria.

2. Stron_\ uzga.lniilją. ze \ł prżt']]adkll nic usunięciu przez Wl'konalł,cg, lamauiaj.lc1 jcst

uplar,vnion1 clo zastqpczcgo usurriecia lych \ł,ad na kos7t i r,vzvko Wrkonarł,c1,,
j. \\i),konawca nic lloże odiló\\'ić rrsunigcia lvad na swój koszt. bez rr,zglgdu na §Jsokość

u\łiź}Zan\Oh Z l\I1l kosżtó\\',

§8
Grvalnncjc

\\i!,konallca rrrlziela Zanlarł,iającenlu glrarlrrcij na okrcs 24 lnicsięc1 orl dnia
prolokola lego ba7ustcrko\!c!|o odbiorLl robót.

§9
Kar1 umolvne

l, §'_,-kona\\ca zaplaci karę unrolrną:
b) za niclvlkonanie lLrb tienalczl,tc lłlkonanie plzedrrricllu Ltrrro§,}, w \\rysokości l(]o/i)

*,ynagrodzenia unlor,vncgo blLltlo.
c) za każd], dzicIi opóźrrieliir od końco\ł,ego telminu Wl,konalr,ca 7o1rouią73n} ic§t

zaplacić Zanrarriająccnlu 0.59i, rlaItości unou-ncj bruno,

'1, Zanx\łiając), zestrzcga sobie polrqcenie kary unlorvnci z wl,nagrodzenio W,,-konarlc1.
_5. Zanawiaiąc}, lna pla\\,o dochod7ic slł,ych roszczeri do pe]nei \\,1sokości iaktycznie

ponicsionYch Slla1,

§ l0
po§tnno$,ienia końcowc

1, \rszclkic znlian_r. ulIo\\) w},nlagłja tbrnlv pisenrrej pod l),gorcnr nic§ażnośei,
2. l.\\,§ntualnc spory rr,,lnikłc na tle rr}kon}\!ania Llnlow! rozstrz_igać bedzie surl

1,nrn.zcilll,. rr'.l..ilr n1,1 :c,lzi\l ,/_ lllrłl:llr.. _,o,



3, W spralvlrch niculegulorlanl,clr ninie_jszą uno',r'ą zastosorvatrie najo przepis,,.. Kodeksu
cl-r.r,ilncgo.

-l, Za}ącznikicnl r1o urrrorry jest Fornlulerz oli o\\\ \\i!konawc,v,

-5, W r&nlach realizlcji ninic]szej unorr,l W,l'konarvca zoborviązuje się do 7a|c\Ąn]clliJ
ochlon}, dan.,"ch osoborvy,ch ota7 7godności ze rrszelkilni przcpisarli dot}czźlc}ni
ochlon! dan),ch osobo\łvch,

6, LJrtroNę spolządzono w 1lzcclr ]cdnoblzrniocyclr cgzcnlplarzach. jednlnr rlla W,vkonawc1,.

drłrich dla Zarnalriajcccgo i dr,,óc}r dla Zanlarriającego,

§ 11

Klauzula inlbrnlacy jna

1, W zrr.iązkLr z realizacią u1,mo!:i)\r Rozporzadzcnia Pallarrrenlu Iiuropcjskicgo i ltady (lJE)
2()l6i(l'1t) z dnia ]7 krr,ielnia ]0ló r. rl sprauie clclrlon1,osób lizycznyclr u zr!iazku
z pvet\\arrz&nicm danlclr osoborllch i u splarrie 5§otrodnego przepl)wLl takich dan),ch ora7

ucIrvlcnia .lJ-lekl}\\t, 95ił6,1\\iE (ogólne lozporzqtdzenie o ochronic dirnych ..ItoDO").
infornujerny o żłsadach plzel\!ażania Peńst§a dJn}ch osobo\r},ch olaz o przl,sługujqcyr-h
Palistwu FIaBach 7 tvrll zrłiqzirnl,ch,

2. AdniDistliltolcm Państ\la d.n),ch osobowYclr jes1 lakład Gospodarki Konunalrrej
W ostlo\Ąi \1a7o\.-icckiej Sp, z o.o,. ul, Boles}aua Prllsa 66. 1)7 ]00 Ostrów \Iazowiecka,
osobą rcprczcnluiacE,\dnjnistratora Danvch jest Prc7cs larządLl,

j, Adnlinistralor rvyznacz1,1 Inspckbra Ochron]' Dan},ch, z któr}rrr mogą się Palistwo
kontakto§ać * sprawach plzetu,rrzania Pallst$a dan}ch osoborvl,ch poprzcz .dre§ ełn2iI,
iclrlri!gkostrcl*,pl

,1. Państwa dane osobolvc bcdą prze§\ilr-żanc zgodnie z przepisanri RoD(), t7n. dane będą
przel\łafżalne na podsla\\ie przepjsóW prawa. a lv szczegri)nl,ch przl,paclkach - na podstawie
Państrra zgod,,' albo rł,związkLr z rrl,korlvuanien tlnow),. którci sa l'alist\ro slroną.

5, Podalie pr7c7 Państ\Ą,a dan}ch osobo§,vch jesl ,lbowiązkorrc. u, s,vluacji. gd}, przeslankę
przctrł,at,zania dunlch osoborł_vch slano$'i przepis pla§a ]ub 7ł$'alla migdZ) slronilmi
umo\\,a, \\'s_viuacji. gd},pl,zcl\\żlr7enic rlan_,-' r-h osobou;lch odb!,lva się na podsta$]§ 7god,y

osoby, ktlilej dane dotyczą. podanie prża7 Państ\va dan}ch osobolł,ych Adlllinistruttlrovli rnc

chalalitcr aLoblor\,olnv,

6, W zakresie danl,ch osobowych Paljstu,a.iot\czi]c}cll. prz_vsługuja Pańslrru nlsrl,pujqce
pra\la:

. prawo dostępu do dźtn}cl] oSoho\l),ch.

. pri]wo sprosto\\,aniil dunl,ch r,tp. gdl,s11 nieaklrrllrie lub nicprarłdziwe.

. pra\Ą! do usuniccia dall},ch prulo pr7}slugLlje w ran]ac]r pr7csłanek i rra rvarunkach

okreś]on_\ch rv a|t, 17 RoD().
. prarł,o ograrliczenia pżctrvar7ania pIO\ło pr7!s]uguie \\,ranach plzesłarlck i na warunkaclr
okrcśl(D)ch w art, l ll R()D(),

. praNo \rniesienia s|r7cci\!u rlobec ]]rzclwarzania pla\ło pt7),-slugujc rł,ranrach przesłanek
i na \lin,unkach oklcś]on}ch w a]-t, 2 I ll()D().

. pra\lo do co]iięcia ZgoLl), t}Lko.jezelj pr7ct§aEanie odb\\!a sic na podsta§ie art. 6 ust. 1

lit- a') ]tlb ar|.9 ust,2 lit, a RODo.
. prarł.cl wniesienia skargi do ])relcSł l,r7ę!]u Ochr01) Danj,ch,



7. Dfulc osobo\Ąc bqda przechorł,l,rvane przeż okcs lr,,-nikajqcy z przcpisórł prarra. w

s7c7eg(ilności ustaw] z dnia 14 lipca l983 r, o rlartlclrlrł,yIn zasobie alchitalnynr iarchirlach
clLltz ttlzpot,ządzenia Prc7esa 1lrd\ \4inistró\ł Z dnja 1tl stvcznir 20l 1 r,, w sprarvic irrstrukcii
kancelalyjnej. jednolit}ch lzecżo§\,ch \\,}kirzóu, akt oraz iDsllukcii r! sprarlie ulg..rnizccji i

Zakresu działaIlia archirłórl zakladolrl,ch,

8. odbiorcani dar],loh clsobrlrł,lch ]Dogł być poClllliot} rLpnrł,lrionc na podsla\Ąje p17r|]so\Ą,

pra\la lub urrro§) porvicrzctria przetrvarzania darrych,

9, AdministlabI t e podcimuje zirutoirftt_\zorłan_,-. ch dccl,zji rł, inc11,lvirlualrrl,ch prz_vpadkach.

\! tYm prof'il()\,lania

Zarr-raw i aj ący Wykonarvca


