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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 

……………………………………………………………………….., ul. ………………….., 

……………………, NIP …………………, REGON …………….., zwanym dalej „Wykonawcą”  

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II  

Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, z którym 

zawarta zostaje umowa o następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty określone w ofercie  

z dnia …………….. stanowiącej integralną część umowy. 

§2 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie renowacji kanału sanitarnego rękawem typu 

CIPP – rękaw długi w n/w ulicach:  

1) Ul. Częstochowska (rejon ul. Elektryczna) 

Ø600 L=335,0m 

2) ul. Sudecka,  

 Ø200 L=280,00m 

 
Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

 
1) Renowację kanałów należy wykonać przy zastosowaniu rękawa wykonanego  

z wzmocnionego włókna szklanego charakteryzującego się poniższymi parametrami: 

 Rękaw musi spełniać wszystkie z następujących wymagań:  

a) Rękaw elastyczny wykonany z tkaniny z włókna szklanego typu ECR 

nasączony żywicą poliestrową, utwardzany promieniami UV z powłoką 

styrenoszczelną, która zminimalizuje ryzyko przedostawania się styrenu do 

środowiska podczas instalacji. 
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b) Nasączane żywicami powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny 

być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych. 

c) Nasączanie rękawa w technologii próżniowej, w warunkach kontrolowanych,  

w budynku fabrycznym producenta rękawa nieutwardzonego. 

d) Dla kanałów kołowych wytrzymałość rękawa S według PN-EN ISO 178 powinna 

być nie mniejsza niż  2 kN/m2, oraz sprawdzana na podstawie wzoru: 

 

E – krótkoterminowy moduł sprężystości  [MPa] 

e – grubość ścianki    [m] 

dm – średnia średnica rękawa   [m] 

dm=dw+(dz-dw)/2 

dz – średnica zewnętrzna rękawa  [m] 

dw – średnica wewnętrzna rękawa  [m] 

e) Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni 

jednakowa pod względem odcienia i intensywności. 

f) Moduł sprężystości krótkoterminowy dla rękawa z tkaniny z włókna szklanego - 

średnia wartość nie mniejsza niż 16 500 MPa wg PN-EN ISO 178,  

g) Krótkotrwała wytrzymałość na zginanie (naprężenie zginające krótkotrwałe) nie 

mniejsza niż 250 MPa, 

h) Współczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000h – nie wyższy niż 1,28 

potwierdzony badaniami, 

i) Odporność chemiczna w zakresie min. pH 4-9 i temperatury do 50°, 

j) Odporność na ścieranie nie wyższa niż 0,03 mm na 100 000 cykli 

(potwierdzona poprzez tzw. Test Darmstadtski) wg DIN EN 295-3, 

k) Grubość rękawa po utwardzeniu gwarantująca uzyskanie wymaganej 

sztywności obwodowej,  

l) Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości, 

m) Szczelność kanału po renowacji. 

n) Nie dopuszcza się rękawów produkowanych w technologii nawojowej. 

Integralną częścią zamówienia jest doczyszczenie kanałów przed renowacją, wywóz 

osadów z czyszczenia na miejsce wskazane przez PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, 

inspekcja kanału kamerą CCTV przed renowacją i po renowacji. Wycięcie za pomocą 

frezowania wszystkich wystających obcych elementów, wystających zbyt głęboko 

osadzonych przykanalików, inkrustracji i korzeni. 

§3 

Do Wykonawcy bezwzględnie należy: 
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1) Opracowanie i uzgodnienie Projektów Organizacji Ruchu Drogowego (brak uzgodnień  

z miejscowym Zarządcą dróg będzie powodem rozwiązania umowy z przyczyn 

Wykonawcy). 

2) Opracowanie harmonogramu prac i przedłożenie do PWiK 7 dni przed rozpoczęciem 

prac celem zajęcia pasa drogowego. 

3) Ponoszenie kosztów zajęcia pasa drogowego (obciążenie przez PWiK  Sp. z o.o.  

w Kaliszu po odbiorze końcowym). 

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z zasadami BHP i p-poż. dla 

pracowników i osób trzecich  oraz zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

5) Realizacja prac zgodnie z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

6) Zapewnienie właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów związanych  

z realizacja zadania. 

7) Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych. 

8) Powiadomienie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót  

w rejonie posesji, mogących wystąpić utrudnieniach w odprowadzeniu ścieków lub 

niedogodnościach i zmniejszonym komfortem akustycznym związanych z praca sprzętu.  

9) Uwzględnienie ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych 

przez właścicieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości 

prywatnych. 

10) Wyłączenie kanału z eksploatacji na czas niezbędny do wykonania renowacji wraz 

zabezpieczeniem przepływu ścieków na odcinkach nie objętych renowacja (korkowanie 

kanału i pompowanie ścieków przed ich spiętrzeniem i zalewaniem posesji) oraz 

zapewnienie ciągłego odbioru ścieków z przykanalików na odcinku poddawanemu 

renowacji. 

11) Naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na 

skutek realizacji prac za które Wykonawca odpowiada. 

12) Wycięcie kinet we wszystkich studniach rewizyjnych oraz obrobienie zakończeń rękawa 

żywicą i  zaprawami szybkowiążącymi odpornymi na działanie agresywne ścieków. 

13) Otworzenie bezwykopowe wszystkich włączeń czynnych przykanalików po uzgodnieniu  

z Koordynatorem z ramienia PWiK  Sp. z o.o. w Kaliszu. 

14) Gromadzenie i przekazanie odpowiednim służbom powstałych odpadów. 

15) Odtworzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego terenów, na których będą 

prowadzone prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz  

z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru przez właścicieli lub administratorów,  

a w szczególności ze strony zarządcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniających. 

 

 Ewentualny pobór wody do renowacji kanalizacji możliwy będzie po podpisaniu 

jednorazowej umowy na dostawę wody, zgodnie z obowiązującymi w PWiK Sp. z o.o.  

w Kaliszu warunkami i cenami. 

Na koniec każdego dnia roboczego Wykonawca będzie składać raport z postępów prac 

wg załączonego wzoru (w postaci wydruku lub elektronicznie, np. e-mail na adres: 

j.fabisiak@wodociagi-kalisz.pl). 

mailto:j.fabisiak@wodociagi-kalisz.pl
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§4 

Do odbioru końcowego należy załączyć (w formie spiętej całości): 

1) Opis wykonanych robót wraz z opisem zastosowanych technologii i materiałów. 

2) Wykaz odcinków kanałów poddawanych renowacji z podaniem nazw ulic, numeracją 

studni i odniesieniem do oznaczeń na dołączonej mapie. 

3) Protokół przeglądu kanału po renowacji wraz z analizą ewentualnych sfałdowań 

wykładziny spisany z pracownikami służb technicznych PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu. 

4) Notatkę służbową spisaną z Koordynatorem z Ilością zastosowanych kapeluszy. 

5) Płyty z zarejestrowaną inspekcją przed i po renowacji kanału wraz z raportami 

pisemnymi z załączonymi mapami  odcinków poddawanych renowacji i oznaczeniami 

spójnymi z używanymi w raportach. 

6) Dokumentację pisemną zawierającą niezbędne atesty i certyfikaty zgodności 

zastosowanych technologii i materiałów. 

7) Protokół odbioru zajętego pasa drogowego. 

8) Protokół badania laboratoryjnego wytrzymałości wycinka zainstalowanego rękawa  

z każdej z zastosowanych średnic rękawa na danym odcinku/ulicy wykonanego 

przez niezależne laboratorium. 

9) Wycinki rękawa z każdej z zastosowanych średnic rękawa na danym odcinku/ulicy  

w obecności pracownika PWiK Sp. z o. o. w Kaliszu (wyznaczonego przez 

Koordynatora) bezpośrednio z odcinków poddawanych renowacji. 

§5 

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 ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan 

jakości wykonania robót budowlanych, zawierający między innymi harmonogram 

prac, harmonogram terminów wyłączeń i określający ilość sprzętu na budowie, 

sposób zabezpieczenia budowy. 

3) Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. 03.120.1126). 

4) Brak realizacji przygotowanego planu jakości może być powodem do odstąpienia  

od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

5) Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować 

Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Koordynatora  

o ewentualnej awarii środowiskowej oraz jest zobowiązany do natychmiastowego 

usunięcia tej awarii. 
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7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu 

przestrzegania przepisów bhp oraz zapisów zawartych w planie BIOZ. 

8) W przypadku wykazania nie przestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów bhp  

i planu BIOZ Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania robót do 

czasu dostosowania się Wykonawcy do zleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji 

Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych 

związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania. 

§6 

1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały  

i śmieci na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza 

ustawą o odpadach. 

2) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót  

i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór robót. 

§7 

1) Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………………..  

posiadającego wymagane uprawnienia. 

2) Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: inż. Jarosław Fabisiak. 

3) Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem 

prac (tel. 62 760 80 60, 512 322 605). 

§8 

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

……………………………. zł netto (słownie: …………………………………………………... 

zł netto). 

2) Dodatkowo strony ustalają, że cena jednostkowa jednego ,,kapelusza” typu B do 

20cm wynosi ………………… zł netto (słownie: .………………………………. zł netto). 

3) Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów 

poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

PWiK Sp. z o.o.  z siedzibą w Kaliszu. 

4) Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony  

w ustawowej wysokości. 

5) Po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót 

Wykonawca wystawi fakturę. 

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

doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

7) Podstawę do rozliczenia stanowić będzie również protokół odbioru końcowego robót 

podpisany przez kierownika budowy i koordynatora z ramienia PWiK Sp. z o.o. 

§9 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) Informacje ogólne.  
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Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie 

służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

2) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej  

w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% 

ceny brutto podanej w ofercie.  

b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania przed terminem podpisania umowy.  

3) Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według 

wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych;  

c) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;  

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na 

następujący rachunek bankowy Zamawiającego, tj.  

43 1750 1019 0000 0000 4159 5485. 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami, 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji, (zapisy dotyczące 

gwarancji dotyczą również poręczenia) gwarancja ma być, co najmniej 

gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące 

elementy:  

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej; 

udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,  

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia;  

c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,  

d) kwotę gwarancji,  

e) termin ważności gwarancji,  

f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego". 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, winna ona 

opiewać na 100% kwoty zabezpieczenia, z terminem ważności do daty odbioru 

pogwarancyjnego zadania.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w terminie określonym w §7 pkt 2) ppkt b), 

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.  
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4) Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

1. 70% zabezpieczenia Zamawiający zwalnia w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonana. 

30% wysokości zabezpieczania Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Kwota o której mowa zostanie 

zwrócona nie później niż 15-go dnia po upływie okresu gwarancji i rękojmi za 

wady. 

2. W przypadku, jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji 

określony w pkt. 3 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest 

uzupełnić wniesienie zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania aneksu 

terminowego. 

§10 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych  

i przy użyciu własnych urządzeń. 

2) Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 1) powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019.1186) i wymaganiom zamówienia. 

3) W czasie realizacji usługi Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały i śmieci 

na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą 

o odpadach. 

4) Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren  

i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór usługi. 

§11 

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na wykonaną 

usługę licząc od daty odbioru. 

2) Wady i usterki zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca usunie  

w terminie 30 dni licząc od pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

3) Termin rozpoczęcia prac –        należy uzgodnić z Koordynatorem   

              PWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu            

              (jednakże nie później niż w terminie  

              7 dni od daty podpisania umowy). 

4) Termin zakończenia i rozliczenia zadania – 31.12.2020r. 

§12 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy  

w niżej opisanych przypadkach: 

a) Przedłużenie terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy uzyskanie przez 

Wykonawcę pozwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych do realizacji przedmiotu 



8 

 

umowy przekroczy termin 30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie 

przedmiotowych dokumentów, o czas przekroczenia wyżej podanego terminu; 

b) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót 

ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych. 

c) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały (nieprzerwalnie 

w okresie powyżej 3 dni) warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na 

realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej bądź  

z zasadami BHP udokumentowane odrębnym pismem i potwierdzone przez 

inspektora nadzoru. 

d) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia 

nieprzewidzialnych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie 

sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni ile 

trwało ich usunięcie. 

e) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów 

społecznych uniemożliwiających realizację umowy, o czas na jaki roboty zostały 

wstrzymane. 

2) Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez 

Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, 

potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie 

terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy 

będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót 

na podstawieni okoliczności opisanych w pkt 1). 

3) 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. 

§13 

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: 

a) za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy (wykonanie 

robót budowlano – montażowych), w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 01.01.2021r.; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rękojmi, 

w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne – za odstąpienie od umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 
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3) Zamawiający i Wykonawca ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

§14 

Ubezpieczenie 

1) Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk 

przedmiotowej budowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w innym mieniu 

na terenie budowy. 

2) Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej  

i kontraktowej w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

w dniu podpisania umowy kopię wyżej wymienionych polis wraz z wszelkim dowodem 

wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia 

dokonania odbioru końcowego.  

3) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnych polis w terminie określonym w pkt. 1) i 2) 

Zamawiający zawrze umowy ubezpieczeniowe, opłacając ubezpieczeniowe z płatności 

należnych Wykonawcy. 

§15 

Roboty dodatkowe 

1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, 

nieprzewidzianych w umowie, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

umowy a ich zakres nie przekracza 20% uprzedniego zamówienia przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. 

2) Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe 

wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia.  

3) Określenie robót wymienionych w pkt 1) i 2) następuje na podstawie pisemnego 

polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu  

o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy.  

4) W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w pkt 3) 

Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie 

trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie 

skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane. 

 

§16 

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 
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Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

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

§17 

1) Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, 

może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 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. 

3) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,  

wg stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy; 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

§18 

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§19 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 

innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§20 

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. 

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; 
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˗ 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. 

§21 

Integralną częścią umowy jest/są: 

− Oferta Wykonawcy; 

− Zapytanie ofertowe (pismo przewodnie); 

− Regulamin Porządkowy PWiK Sp.  z o.o. z siedzibą w Kaliszu; 

− Polisa OC; 

− Aktualny KRS. 

§22 

mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl
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Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

§23 

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 26.06.2014 r. 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       WYKONAWCY 


