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WZÓR 
UMOWA NR ……./PI/2019     

 
zawarta w dniu …………………... w Słupsku pomiędzy: 

 
1. „Wodociągi Słupsk” Spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000078635, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, reprezentowaną 
przez:  
Alinę Zimnicką – Członka Zarządu 

 zwaną dalej Zamawiającym 
a 
2. ……………….. 

reprezentowaną przez: 
………………………. 

 
zwaną dalej Wykonawcą 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie niniejszej umowy oraz oferty Wykonawcy z dnia ………2019 r., Wykonawca 
zobowiązuje się sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu urządzeń służących do 
monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych 
sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) dostawę i montaż urządzeń, na które składają się: 

a) rejestratory napełnienia kanałów w ilości 12 szt. 
b) rejestratory deszczomierzy w ilości 6 szt. 
c) deszczomierze kompatybilne z rejestratorem, w ilości 6 szt. 
d) czujniki napełnienia kanałów w ilości 12 szt. 

2) zainstalowanie oprogramowania obsługującego rejestratory i deszczomierze; 

3) udzielenie nieodwołalnej, niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych licencji  
na wymienione oprogramowanie; 

4) świadczenie przez okres 24 miesięcy usług serwisowania; 

5) świadczenie przez okres 24 miesięcy stałej asysty technicznej oprogramowania 
polegającej na jego bieżącej aktualizacji do najnowszej wersji. 

6) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w jego siedzibie w zakresie wymaganych 
możliwości analitycznych programu oraz obsługi oprogramowania. 

3. Lokalizacje montażu przedmiotu umowy zawiera załącznik graficzny nr 1 i nr 2, stanowiący 
jej integralną część. 

4. Szczegółowe wymagania dla przedmiotu umowy zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ) oraz oferta Wykonawcy stanowiące integralną część umowy.  

5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące 
dokumenty w j. polskim tj.: 

1) certyfikaty dopuszczające do używania na terenie Unii Europejskiej, 

2) instrukcje obsługi, 

3) certyfikaty na iskrobezpieczeństwo dla rejestratorów i czujników napełnienia kanałów, 

4) certyfikat do zastosowań w atmosferze wybuchowej (ATEX), 

5) instrukcje obsługi/użytkowania oprogramowania, 

6) karty gwarancyjne, 

7) licencje w formie papierowej lub cyfrowej. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do właściwego wykonania umowy w tym: 

koszty transportu, dojazdów i pobytu w miejscu wykonania umowy.  
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§ 2 
Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
2. Do wzajemnych kontaktów w zakresie realizacji umowy:  

1) Zamawiający upoważnia pana Krzysztofa Krzaczkowskiego (tel. 59/84-18-320)  
oraz pana Tomasza Mrózka (tel. 59/ 84-18-370), 

2) Wykonawca upoważnia …………………..……. (tel. ………………....). 
 

§ 3 
Warunki odbioru 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. 

2. O gotowości do odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub faksem na 
numer (59) 84 222 07 lub pocztą elektroniczną na adres 
k.krzaczkowski@wodociagi.slupsk.pl, nie później niż 3 dni przed ich terminem. 

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron. Protokół bez uwag stanowić będzie podstawę 
wystawienia faktury VAT. 

4. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową 
lub nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru i wezwać pisemnie Wykonawcę do usunięcia usterek wyznaczając mu 
dodatkowy termin.  

5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy, 
na mocy jednostronnego, pisemnego oświadczenia albo powierzyć wykonanie wadliwych 
prac innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należne jest wynagrodzenie ryczałtowe w 
kwocie brutto: ……….. zł (słownie: …………….), w tym podatek VAT …….%. 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z kompleksowym 
wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią oraz zakresem określonym w § 1 
umowy. 

 
§ 5 

Warunki płatności 
1. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury VAT. 
2. Faktura płatna będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, przy czym za datę zapłaty uznaje 
się dzień obciążenia konta Zamawiającego.  

 
§ 6 

Warunki gwarancji 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane urządzenia i oprogramowanie są pozbawione wad 
fizycznych i prawnych, które to wady mogą ujawnić się w czasie użytkowania zgodnego  
z przeznaczeniem. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na okres 
24 miesięcy. Bieg terminu gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 3 ust 3 umowy. 

3. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
przedmiotu Umowy przez okres 24 miesięcy od licząc każdorazowo od daty podpisania 
protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust 3 umowy. 

4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o ujawnieniu wady przedmiotu umowy 
poprzez przesłanie Wykonawcy zgłoszenia faxem na numer …….. lub pocztą elektroniczną 
na adres: ………………  
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5. Wykonawca gwarantuje czas reakcji serwisu na zgłoszoną wadę nie dłuższy niż 48 godzin. 
Reakcja będzie polegała na kontakcie telefonicznym z Zamawiającym z ustaleniem terminu 
podjęcia prac związanych z usunięciem wady. 

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się: 
1) do nieodpłatnej wymiany przedmiotu umowy który uległ uszkodzeniu na wolny od wad 

w terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia (faksem 
lub pocztą elektroniczną). 

2) w przypadku wystąpienia awarii oprogramowania tj. stanu uniemożliwiającego 
Zamawiającemu czasowe lub trwałe korzystanie z elementów systemu monitoringu 
zagwarantować jej nieodpłatne usunięcie lub nieodpłatną wymianę oprogramowania,  
w terminie nie dłuższym niż 5 dni, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego 
pisemnego zgłoszenia (faksem lub drogą elektroniczną). 

7. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną, w tym koszty materiałów, robocizny, 
transportu i dojazdów pokrywa Wykonawca w takim zakresie, w jakim jest on odpowiedzialny  
za wykryte wady. 

§ 7 
Warunki licencji 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na oprogramowanie, o 
której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 oraz do wprowadzania zmian i uzupełnień w przystosowaniu 
oprogramowania do potrzeb Zamawiającego w pełnym zakresie funkcjonalnym. 

2. Udzielona licencja, obejmuje: 
a) prawo do użytkowania oprogramowania w ramach zawartej Umowy, 
b) prawo do korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z oprogramowaniem, 
c) prawo do sporządzania kopii oprogramowania dla celów archiwalnych lub jako kopii 

zapasowych do celów technicznych lub szkoleniowych, 
d) prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania oprogramowania w całości lub części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w szczególności dla celów 
wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania.  

3. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z praw udzielonych w ramach 
licencji stosownie do postanowień punktów poprzedzających, nie jest i nie będzie w żaden 
sposób ograniczone prawami osobistymi lub majątkowymi osób trzecich, w tym prawami 
autorskimi, prawami z zakresu własności przemysłowej. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody, poniesione przez Zamawiającego w wyniku 
wystąpienia takich wad prawnych. Do odpowiedzialności z tytułu wad prawnych nie stosuje 
się jakichkolwiek ograniczeń.  

 
§ 8 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy 

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki,   

2) za zwłokę w usuwaniu wad, usterek i braków stwierdzonych w okresie gwarancji w 
wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki w usunięciu wady liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 

3) za odstąpienie od umowy w całości lub części lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów. 
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone przez Zamawiającego z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar. 
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6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej 
rozwiązanie z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

 
§ 9 

Ochrona danych osobowych 
 

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych określone zostały w załączniku do Umowy pn. 
„Informacje dotyczące danych osobowych”, stanowiącym jej integralną część. 
 

§ 10 
Ustalenia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy tytułu XV księga III ustawy z dnia 
23.04.1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  

2. Wszelkie zmiany w treści umowy oraz jej uzupełnienia wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Miejscem rozwiązywania ewentualnych sporów jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

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

 
Załączniki: 
Nr 1 – lokalizacja punktów pomiarowych, 
OPZ – Szczegółowe wymagania dla urządzeń i oprogramowania, 
Oferta Wykonawcy  
 
                Wykonawca                Zamawiający 
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Załącznik do umowy  

 
INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 9546/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), 
informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Wodociągi Słupsk” spółka 
z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk. To oznacza, że jako 
Administrator odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową 
oraz obowiązującymi przepisami.  
 
I. Dane osobowe będą przetwarzane przez „Wodociągi Słupsk” spółkę z o.o. w 

szczególności:  
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na 

żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy oraz 
w Warunkach Zamówienia). 

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze, w szczególności: 

- wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,  
- udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami. 
3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o., tj. na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu: 
a) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji w ramach marketingu 

bezpośredniego zgodnie z przepisami prawa.  
b) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,  
c) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu, 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi „Wodociągi Słupsk” sp. z 

o.o. będzie miał podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zbadania złożonej oferty 

oraz zawarcia umowy, której przedmiot objęty był postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 
II. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych „Wodociągi Słupsk” 

spółka z o.o. będzie korzystać:  
a) przez czas prowadzenia postępowania na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, 
b) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. c RODO,  
c) przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. podatkowe, 
d) przez czas, w którym „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o. może ponieść konsekwencje 

prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów 
państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),  

e) do wykrywania nadużyć i zapobiegania im - przez czas trwania zawartej umowy, a 
następnie przez okres, po którym się przedawniają roszczenia wynikające z zawartej 
umowy, a w przypadku dochodzenia przez „Wodociągi Słupsk” spółki z o.o. roszczeń 
lub zawiadamiania właściwych organów - przez czas trwania takich postępowań,  

f) do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności 
„Wodociągi Słupsk” spółki z o.o. z umowy innemu podmiotowi - przez okres, po którym 
przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,  

g) do tworzenia zestawień, analiz statystyk na potrzeby wewnętrzne „Wodociągi Słupsk” 
spółki z o.o., co obejmuje w szczególności raportowanie, badania marketingowe, 
planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych - przez czas 
trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawniają się 
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roszczenia wynikające z umowy,  
h) do weryfikacji wiarygodności płatniczej - przez okres niezbędny do dokonania takiej 

oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz 
do rozpatrywania związanych z tym reklamacji, dotyczy to także danych uzyskanych 
przez „Wodociągi Słupsk” spółkę z o.o. z innych źródeł. 

 
III. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane:  

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia 
obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania 
umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:  

a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących „Wodociągi 
Słupsk” spółce z o.o.,  

b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów 
podatkowych lub rachunkowych); 

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub 
usług własnych na postawie uzasadnionego interesu prawnego będą przetwarzane do 
czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;  

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do 
czasu jej odwołania.  

IV. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia 

czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania; 
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 

nieprawidłowe lub niekompletne. 
3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych; 
4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych; 
5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego 

interesu Administratora; 
6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). 
7. Prawa wymienione w punktach 1-6 można zrealizować przez kontakt z Administratorem, tj. 

„Wodociągi Słupsk” spółką z o.o. pod adresem e-mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl oraz 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@wodociagi.slupsk.pl. 

8. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 
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