UMOWA Nr W272/41/TOM/41/22
sanitarnego
zwana dalej jako Umowa
zawarta w dniu 24.01.2022 roku

przy kontrasygnacie Pani
Sehn Skarbnika Miasta
zwana dalej jako: Prze
,
a
,
, reprezentowana
przez
,
dowodem osobistym
serii CDA numer 365931, z terminem
oznaczonym do dnia 09 sierpnia 2026 roku,
numer ewidencyjny PESEL:
,
w
), odpis
stanowi
do niniejszej umowy,
zwan dalej

1
1. Przedmiotem Umowy jest
istotnych
na
przez
wybudowanego przez
kana
sanitarnego zlokalizowanego w ul.
w
w ramach zadania
sanitarnych w ulicach
2.
sanitarny
wybudowany na
ewidencyjnej nr 1/6, obr 05-20,
w
z
do
studni rewizyjnej S0,
102,41,
numer 38/9, obr 05-20, do
nr 25/1, obr 05-20.
Parametry techniczne ww. odcinka sieci:
1)
sanitarnego: 35,6 m,
2)
sanitarnego: 200 mm,
3)
rury PVC.
W dalszej

Umowy ww.

sanitarny jest zwany Przedmiotem przekazania

1.

2.

3.
4.

1.

2.

2
Przedmiot przekazania opisany w 1 Umowy
z
przy ulicy

e
na potrzeby odprowadzania
15D w

z

Przedmiot przekazania
opisany w 1 Umowy z wykluczeniem
dotacji, subwencji,
pomocy publicznej oraz partycypacji w kosztach budowy innych
Przedmiot przekazania nie jest
na rzecz
trzecich.
, przenosi na
wszelkie posiadane prawa
z
ojmi i gwarancji
wobec
roboty
budowlane w
z
Przedmiotu przekazania.
3
Przedmiot przekazania
wykonany zgodnie z projektem budowlanym,
wykonanym przez mgr
Dygas-Kila
, na podstawie Decyzji nr 398/12 z
dnia 26 marca 2012 r.
projekt budowlany i ud
pozwolenie
na
wydanej przez Starostwo Powiatu Grodziskiego.
stwierdza
stan techniczny Przedmiotu przekazania
na podstawie dostarczonej przez
dokumentacji oraz na podstawie
z ostatecznego odbioru
z dnia 12 lipca 2012 r.,
przez
Miasta
,
wykonanie
budowalnych zgodnie
z projektem.
4

przenosi na
bezwarunkowe prawo
do Przedmiotu przekazania pod warunkiem dokonania
kwoty, o
mowa
w 6
j, a
na to
nie
praw do przekazanego
Przedmiotu przekazania.
5
Z
zawarcia niniejszej Umowy na
i
z utrzymaniem i
wszelkie

1.

Strony

2.

brutto
:
ote, 50/100).
Kwota wymieniona w 6 ust

wszystkie prawa
Przedmiotu przekazania, w tym

6
nabywa Przedmiot przekazania
dwa
1z

ustalona na podstawie p

cztery

3.

przez
zostanie dokonana jednorazowo
przelewem na rachunek bankowy numer:
,w
terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. W razie nieuregulowania za
w
terminie,
odsetki ustawowe za

4.

Za dochowanie terminu
.

uznania rachunku bankowego

7
i nie wnosi
co do przetwarzania danych
osobowych przez
Umowy, wraz z jej numerem,
zakresem
przedmiotu
zawarcia, wynagrodzeniem umownym,
i
nazwiskiem oraz adresem
o, w publicznym rejestrze
prowadzonym
przez Burmistrza Miasta
i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta
Gmina
jest administratorem danych osobowych w
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony
fizycznych w
z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE
o ochronie danych) i jest
a do
przetwarzania danych osobowych
z zachowaniem zasad
w
ww.
i ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
8
1.
informacyjny okr
w
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
fizycznych w
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
roz
o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuje,
1) jest administratorem danych
,
2) w zakresie
z przetwarzaniem danych osobowych
z wyznaczonym przez
ego Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych za
poczty elektronicznej adres e-mail:
iod@milanowek.pl lub pisemnie na adres siedziby
,
3) dane osobowe
, w tym
to
dane
lub
,a
innych
wskazanych w umowie,
w celu
realizacji niniejszej umowy, wykonania
prawnych, w tym
podatkowych, a
dla dochodzenia
z
prawa
cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami,
takie
(podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4) dane osobowe
przetwarzane przez okres realizacji umowy,
z niej
oraz przez okres wskazany w

odpowiednich przepisach, w tym ustawie o
i ustawie Ordynacja
podatkowa,
5) dane osobowe
ujawnione podmiotom uprawnionym
na podstawie obowi
prawa, w tym ustawy z dnia 6
2001 r. o
do informacji publicznej ( Dz. U. z 2020 r. poz.2176 ze zm.),
6) do danych osobowych
nasi podwykonawcy
np. firmy prawnicze i doradcze,
7) pr
prawo
danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania (poprawiania) danych, do
danych, ograniczenia
przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do
przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
do zawarcia
i wykonania niniejszej umowy,
9)
dane
nie
decyzji w
zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania.
2.
obowi
informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
fizycznych, od
rych dane
osobowe
lub
pozys w celu zawarcia niniejszej umowy

1.

2.

3.
4.

9
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie
przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w
i zbiorowym odprowadzaniu
Wszelkie sprawy sporne
z realizacji niniejszej Umowy, dla
Strony
nie
polubownego
rozstrzygane przez
powszechne
dla siedziby
Zmiana
niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
w czterech
dla
jeden egzemplarz dla
jako
do ugody
zawartej przed
Mazowieckim w sprawie o sygn. akt
.

/-/

Klasyfikacja

900/90001/6060
Robert Zybrant

egzemplarzach, dwa egzemplarze
oraz jeden egzemplarz
Rejonowym w Grodzisku

/-/

