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UMOWA Nr W272/41/TOM/41/22 
ŽĚƉųĂƚŶĞŐŽ ƉƌǌĞũħĐŝĂ ŬĂŶĂųƵ sanitarnego 

zwana dalej jako ͣUmowa͟ 
 

zawarta w dniu 24.01.2022 roku  ƉŽŵŝħĚǌǇ͗        
                                                                                                     
'ŵŝŶČ� DŝůĂŶſǁĞŬ͕� ƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶČ� ƉƌǌĞǌ� �ĂƐƚħƉĐħ� �ƵƌŵŝƐƚƌǌĂ� DŝĂƐƚĂ� DŝůĂŶſǁŬĂ� ʹ� 
DĂƌĐŝŶĂ��ČŬĂ͕ 
przy kontrasygnacie Pani �ŽǏĞŶǇ Sehn ʹ Skarbnika Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ͕ 
zwana dalej jako: ͣPrzeũŵƵũČĐǇ͟, 
a  
WĂŶŝČ DĂŐĚĂůĞŶČ &ĞƚƌĂƑ, , reprezentowana 
przez ƉĞųŶŽŵŽĐŶŝŬĂ͕ ŵĂƚŬħ, ƉĂŶŝČ �ůǏďŝĞƚħ &ĞƚƌĂƑ͕ ůĞŐŝƚǇŵƵũČĐČ Ɛŝħ dowodem osobistym 
serii CDA numer 365931, z terminem ǁĂǏŶŽƑĐŝ oznaczonym do dnia 09 sierpnia 2026 roku, 
ƉŽƐŝĂĚĂũČĐĂ numer ewidencyjny PESEL: , ǁĞĚųƵŐ ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ ǌĂŵŝĞƐǌŬĂųĂ w 

), odpis ƉĞųŶŽŵŽĐŶŝĐƚǁĂ 
stanowi ǌĂųČĐǌŶŝŬ do niniejszej umowy,  
zwanČ dalej ͣWƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇŵ͟ 
 
ZĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶĐŝ�^ƚƌŽŶ�ŽƑǁŝĂĚĐǌĂũČ͕�ǏĞ�ƐČ�ǁ�ƉĞųŶŝ�ƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝ�ĚŽ�ǌĂǁĂƌĐŝĂ�ŶŝŶŝĞũƐǌĞũ�hŵŽǁǇ�
ŽƌĂǌ͕�ǏĞ�ŝĐŚ�ƵŵŽĐŽǁĂŶŝĂ�ŶŝĞ�ǁǇŐĂƐųǇ�ĂŶŝ�ŶŝĞ�ǌŽƐƚĂųǇ�ŽŐƌĂŶŝĐǌŽŶĞ͘� 
 
EŝŶŝĞũƐǌĂ�hŵŽǁĂ�ǌŽƐƚĂųĂ�ǌĂǁĂƌƚĂ�ďĞǌ�ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ�ƉƌǌĞƉŝƐſǁ�ƵƐƚĂǁǇ�ǌ�ĚŶ͘�ϭϭ�ǁƌǌĞƑŶŝĂ� 
ϮϬϭϵ�ƌŽŬƵ�WƌĂǁŽ�ǌĂŵſǁŝĞŷ�ƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ�;ƚ͘ũ͘��ǌ͘�h͘�ǌ�ϮϬϮϭ�ƌ͘ ͕�ƉŽǌ͘�ϭϭϮϵͿ͕�ŶĂ�ƉŽĚƐƚĂǁŝĞ� 
Ăƌƚ͘�ϯϭ�ƵƐƚ͘�ϭ�ƵƐƚĂǁǇ�ǌ�ĚŶŝĂ�ϳ�ĐǌĞƌǁĐĂ�ϮϬϬϭ�ƌ͘ �ƵƐƚĂǁǇ�Ž�ǌďŝŽƌŽǁǇŵ�ǌĂŽƉĂƚƌǌĞŶŝƵ�ǁ�ǁŽĚħ� 
ŝ��ǌďŝŽƌŽǁǇŵ�ŽĚƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝƵ�ƑĐŝĞŬſǁ�;ƚ͘ũ͘��ǌ͘�h͘�ǌ�ϮϬϮϬ�ƌ͘ ͕�ƉŽǌ͘�ϮϬϮϴͿ͘ 
 

Α 1 
1. Przedmiotem Umowy jest ŽŬƌĞƑůĞŶŝĞ istotnych ǁĂƌƵŶŬſǁ ŽĚƉųĂƚŶĞŐŽ ƉƌǌĞũħĐŝĂ  

na ǁųĂƐŶŽƑđ przez WƌǌĞũŵƵũČĐĞŐŽ wybudowanego przez WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ kanaųƵ 
sanitarnego zlokalizowanego w ul. ^ųŽǁĂĐŬŝĞŐŽ w DŝůĂŶſǁŬƵ w ramach zadania 
ďƵĚǏĞƚŽǁĞŐŽ͗ ͣtǇŬƵƉ ŬĂŶĂųſǁ sanitarnych w ulicach ŐŵŝŶŶǇĐŚ͘͟ 

2. <ĂŶĂų sanitarny ǌŽƐƚĂų wybudowany na ĚǌŝĂųĐĞ ewidencyjnej nr 1/6, obrħď 05-20,  
w DŝůĂŶſǁŬƵ z ǁųČĐǌĞŶŝĞŵ do ŝƐƚŶŝĞũČĐĞũ studni rewizyjnej S0, ƌǌħĚŶĂ 102,41, ĚǌŝĂųŬĂ 
numer 38/9, obrħď 05-20, do ǁǇƐŽŬŽƑĐŝ ĚǌŝĂųŬŝ nr 25/1, obrħď 05-20. 
Parametry techniczne ww. odcinka sieci: 

1) ĚųƵŐŽƑđ ŬĂŶĂųƵ sanitarnego: 35,6 m, 
2) ƑƌĞĚŶŝĐĂ ŬĂŶĂųƵ sanitarnego: 200 mm, 
3) ŵĂƚĞƌŝĂų͗ rury PVC. 
 

W dalszej ĐǌħƑĐŝ Umowy ww. ŬĂŶĂų sanitarny jest zwany ͣPrzedmiotem przekazania͘͟ 
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Α 2 
1. WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ ŽƑǁŝĂĚĐǌĂ͕ Ǐe ǁǇďƵĚŽǁĂų Przedmiot przekazania opisany w Α 1 Umowy 

na potrzeby odprowadzania ƑĐŝĞŬſǁ z ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ ƉŽųŽǏŽŶĞũ przy ulicy 
^ųŽǁĂĐŬŝĞŐŽ 15D w DŝůĂŶſǁŬƵ͘ 

2. WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ ŽƑǁŝĂĚĐǌĂ͕ ǏĞ ǁǇďƵĚŽǁĂų z ǁųĂƐŶǇĐŚ ƑƌŽĚŬſǁ Przedmiot przekazania 
opisany w Α 1 Umowy z wykluczeniem ǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ͕ dotacji, subwencji, 
pomocy publicznej oraz partycypacji w kosztach budowy innych ƉŽĚŵŝŽƚſǁ͘ 

3. WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ ŽƑǁŝĂĚĐǌĂ͕ ǏĞ Przedmiot przekazania nie jest ŽďĐŝČǏŽŶǇ na rzecz ŽƐſď 
trzecich. 

4. WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ ŽƑǁŝĂĚĐǌĂ, ŝǏ przenosi na WƌǌĞũŵƵũČĐĞŐŽ wszelkie posiadane prawa  
z ƚǇƚƵųƵ ƌħŬojmi i gwarancji ƉƌǌǇƐųƵŐƵũČĐĞũ wobec ƉŽĚŵŝŽƚſǁ͕ ŬƚſƌĞ ǁǇŬŽŶĂųǇ roboty 
budowlane w ǌǁŝČǌŬƵ z ďƵĚŽǁČ Przedmiotu przekazania. 

 
Α 3 

1. Przedmiot przekazania ǌŽƐƚĂų wykonany zgodnie z projektem budowlanym, 
wykonanym przez mgr ŝŶǏ͘ �ǁħ Dygas-KilaŷƐŬČ, na podstawie Decyzji nr 398/12 z 
dnia 26 marca 2012 r. ǌĂƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞũ projekt budowlany i udǌŝĞůĂũČĐĞũ pozwolenie  
na ďƵĚŽǁħ͕ wydanej przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. 

2. WƌǌĞũŵƵũČĐǇ stwierdza ƉƌĂǁŝĚųŽǁǇ stan techniczny Przedmiotu przekazania  
na podstawie dostarczonej przez WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ dokumentacji oraz na podstawie 
ƉƌŽƚŽŬŽųƵ z ostatecznego odbioru ƌŽďſƚ z dnia 12 lipca 2012 r., ƐƉŽƌǌČĚǌŽŶĞŐŽ przez 
hƌǌČĚ Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ, ƐƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞŐŽ wykonanie ƌŽďſƚ budowalnych zgodnie  
z projektem. 
 

Α 4 
WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ ŽƑǁŝĂĚĐǌĂ͕ ǏĞ przenosi na WƌǌĞũŵƵũČĐĞŐŽ bezwarunkowe prawo ǁųĂƐŶŽƑĐŝ  
do Przedmiotu przekazania pod warunkiem dokonania ǌĂƉųĂƚǇ kwoty, o ŬƚſƌĞũ mowa  
w Α 6 ƉŽŶŝǏĞj, a WƌǌĞũŵƵũČĐǇ ǁǇƌĂǏĂ na to ǌŐŽĚħ͘ WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ nie ďħĚǌŝĞ ƌŽƑĐŝų ǏĂĚŶǇĐŚ 
praw do przekazanego WƌǌĞũŵƵũČĐĞŵƵ Przedmiotu przekazania.  
 

Α 5 
Z ĐŚǁŝůČ zawarcia niniejszej Umowy na WƌǌĞũŵƵũČĐĞŐŽ ƉƌǌĞĐŚŽĚǌČ wszystkie prawa  
i ŽďŽǁŝČǌŬŝ ǌǁŝČǌĂŶĞ z utrzymaniem i ĞŬƐƉůŽĂƚĂĐũČ Przedmiotu przekazania, w tym 
wszelkie ŽƉųĂƚǇ͘ 
 

Α 6 
1. Strony ƵƐƚĂůĂũČ͕ ǏĞ WƌǌĞũŵƵũČĐǇ nabywa Przedmiot przekazania ǌĂ�ŬǁŽƚħ� 

ϯϮ͘Ϯϱϰ͕ϱϬ�ǌų�brutto ;ƐųŽǁŶŝĞ: ƚƌǌǇĚǌŝĞƑĐŝ dwa ƚǇƐŝČĐĞ ĚǁŝĞƑĐŝĞ ƉŝħđĚǌŝĞƐŝČƚ cztery 
ǌųote, 50/100).  

2. Kwota wymieniona w Α 6 ustħƉŝĞ 1 zŽƐƚĂųĂ ustalona na podstawie pƌǌĞĚųŽǏŽŶǇĐŚ�
ƉƌǌĞǌ�WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ�ĨĂŬƚƵƌ�s�d�ǌĂ�ǁǇŬŽŶĂŶŝĞ�ƌŽďſƚ�ďƵĚŽǁĂůŶǇĐŚ͕�ǌĂ�ǁǇŬŽŶĂŶŝĞ�
ƉƌŽũĞŬƚƵ�ďƵĚŽǁůĂŶĞŐŽ�ŽƌĂǌ�ǌĂ�ƵǌŐŽĚŶŝĞŶŝĞ�ƉƌŽũĞŬƚƵ�ǌ��ĂŬųĂĚĞŵ�tŽĚŽĐŝČŐſǁ�ŝ�
<ĂŶĂůŝǌĂĐũŝ�ǁ�'ƌŽĚǌŝƐŬƵ�DĂǌŽǁŝĞĐŬŝŵ�ŽƌĂǌ�ǁ��h�͘ 



ϯ 

3. �ĂƉųĂƚĂ ǌŽďŽǁŝČǌĂŶŝĂ przez WƌǌĞũŵƵũČĐĞŐŽ zostanie dokonana jednorazowo 
przelewem na rachunek bankowy numer: , w 
terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. W razie nieuregulowania zaƉųĂƚǇ w 
terminie, WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŵƵ ƉƌǌǇƐųƵŐŝǁĂđ ďħĚČ odsetki ustawowe za ŬĂǏĚǇ ĚǌŝĞŷ 
ŽƉſǍŶŝĞŶŝĂ͘ 

4. Za dochowanie terminu ƉųĂƚŶŽƑĐŝ ƵǁĂǏĂ Ɛŝħ ĚĂƚħ uznania rachunku bankowego 
WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ.  

 
Α 7 

     WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ ǁǇƌĂǏĂ ǌŐŽĚħ i nie wnosi ǌĂƐƚƌǌĞǏĞŷ co do przetwarzania danych 
osobowych przez ƉƵďůŝŬĂĐũħ Umowy, wraz z jej numerem, ƐǌĐǌĞŐſųŽǁǇŵ zakresem 
przedmiotu ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ ĚĂƚČ zawarcia, wynagrodzeniem umownym, ŶĂǌǁČͬŝŵŝĞŶŝĞŵ i 
nazwiskiem oraz adresem WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐo, w publicznym rejestrze Ƶŵſǁ prowadzonym 
przez Burmistrza Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta DŝůĂŶſǁŬĂ͘ Gmina DŝůĂŶſǁĞŬ jest administratorem danych osobowych w ŵǇƑů 
ZŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂ Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony ŽƐſď fizycznych w ǌǁŝČǌŬƵ z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego ƉƌǌĞƉųǇǁƵ takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE ;ŽŐſůŶĞ ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞ o ochronie danych) i jest ǌŽďŽǁŝČǌĂŶa do 
przetwarzania danych osobowych WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ z zachowaniem zasad ŽŬƌĞƑůŽŶǇĐŚ w 
ww. ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝƵ i ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 
Α 8 

1.   WƌǌĞũŵƵũČĐǇ ƐƉĞųŶŝĂũČĐ ŽďŽǁŝČǌĞŬ informacyjny okrĞƑůŽŶǇ w ƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝƵ 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
ŽƐſď fizycznych w ǌǁŝČǌŬƵ z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego ƉƌǌĞƉųǇǁƵ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ;ŽŐſůŶĞ 
rozƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĞ o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) ʹ dalej RODO informuje, ŝǏ͗ 

1)   jest administratorem danych WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ, 
2)   w zakresie ǌǁŝČǌĂŶǇŵ z przetwarzaniem danych osobowych WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ ŵŽǏĞ 

ŬŽŶƚĂŬƚŽǁĂđ Ɛŝħ z wyznaczonym przez WƌǌĞũŵƵũČĐego Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych za ƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵ poczty elektronicznej adres e-mail: 
iod@milanowek.pl lub pisemnie na adres siedziby WƌǌĞũŵƵũČĐĞŐŽ, 

3)  dane osobowe WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ, w tym ƌſǁŶŝĞǏ ũĞǏĞůŝ ďħĚǌŝĞ to ŶŝĞǌďħĚŶĞ dane 
ƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂŶƚſǁ͕ ƉĞųŶŽŵŽĐŶŝŬſǁ lub ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ, a ƚĂŬǏĞ innych 
ŽƐſď wskazanych w umowie, WƌǌĞũŵƵũČĐǇ ďħĚǌŝĞ ƉƌǌĞƚǁĂƌǌĂų w celu ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞũ 
realizacji niniejszej umowy, wykonania ŽďŽǁŝČǌŬſǁ prawnych, w tym 
podatkowych, a ƚĂŬǏĞ dla dochodzenia ƌŽƐǌĐǌĞŷ ǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚ z ƉƌǌĞƉŝƐſǁ prawa 
cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, ũĞƑůŝ takie Ɛŝħ ƉŽũĂǁŝČ (podstawa 
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

4)   dane osobowe WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ ďħĚČ przetwarzane przez okres realizacji umowy, 
ǁǇŐĂƑŶŝħĐŝĂ ƌŽƐǌĐǌĞŷ z niej ǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚ oraz przez okres wskazany w 

mailto:iod@milanowek.pl
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odpowiednich przepisach, w tym ustawie o ƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ i ustawie ʹ Ordynacja 
podatkowa, 

5)   dane osobowe WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ ŵŽŐČ ǌŽƐƚĂđ ujawnione podmiotom uprawnionym  
na podstawie obowiČǌƵũČĐǇĐŚ ƉƌǌĞƉŝƐſǁ prawa,  w tym ustawy z dnia 6 ǁƌǌĞƑŶŝĂ 
2001 r. o ĚŽƐƚħƉŝĞ do informacji publicznej ( Dz. U. z 2020 r. poz.2176 ze zm.), 

6)  do danych osobowych WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ ŵŽŐČ ƚĞǏ ŵŝĞđ ĚŽƐƚħƉ nasi podwykonawcy 
np. firmy prawnicze i doradcze, 

7)  prǌĞŬĂǌƵũČĐĞŵƵ ƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞ prawo ĚŽƐƚħƉƵ danych oraz otrzymania ich kopii,  
do sprostowania (poprawiania) danych, do ƵƐƵŶŝħĐŝĂ 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 ŶŝĞǌďħĚŶĞ do zawarcia  
i wykonania niniejszej umowy, 

9) ƉƌǌĞũŵƵũČĐǇ ƉƌǌĞƚǁĂƌǌĂũČĐ dane WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ nie ďħĚǌŝĞ ƉŽĚĞũŵŽǁĂų decyzji w 
ƐƉŽƐſď zautomatyzowany, w tym ƌſǁŶŝĞǏ w formie profilowania. 

2.   WƌǌĞŬĂǌƵũČĐǇ ŽƑǁŝĂĚĐǌĂ͕ ǏĞ ǌŽďŽǁŝČǌƵũĞ Ɛŝħ ǁǇƉĞųŶŝđ obowiČǌŬŝ informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec ŽƐſď fizycznych, od Ŭƚſrych dane 
osobowe ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ lub ƉŽƑƌĞĚŶŝŽ pozysŬĂų w celu zawarcia niniejszej umowy 

 
Α 9 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ǌŶĂũĚČ przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w ǁŽĚħ i zbiorowym odprowadzaniu ƑĐŝĞŬſǁ ;ƚ͘ũ͘��ǌ͘�h͘�ǌ�ϮϬϮϬ�ƌ͘ ͕�ƉŽǌ͘�ϮϬϮϴͿ͘ 

2. Wszelkie sprawy sporne ǁǇŶŝŬĂũČĐĞ z realizacji niniejszej Umowy, dla ŬƚſƌǇĐŚ Strony  
nie ǌŶĂũĚČ polubownego ƌŽǌǁŝČǌĂŶŝĂ͕ ďħĚČ rozstrzygane przez ƐČĚǇ powszechne 
ǁųĂƑĐŝǁĞ dla siedziby WƌǌĞũŵƵũČĐĞŐŽ͘ 

3. Zmiana ǌĂƉŝƐſǁ niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
ŶŝĞǁĂǏŶŽƑĐŝ͘ 

4. hŵŽǁħ ƐƉŽƌǌČĚǌŽŶŽ w czterech ũĞĚŶŽďƌǌŵŝČĐǇĐŚ egzemplarzach, dwa egzemplarze 
dla WƌǌĞũŵƵũČĐĞŐŽ͕ jeden egzemplarz dla WƌǌĞŬĂǌƵũČĐĞŐŽ oraz jeden egzemplarz  
jako ǌĂųČĐǌŶŝŬ do ugody ƐČĚŽǁĞũ zawartej przed ^ČĚĞŵ Rejonowym w Grodzisku 
Mazowieckim w sprawie o sygn. akt /���ϭϬϯͬϮϬ. 
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