
UMOWA Nr WO.2512 .5.2019 

zawarta w dniu 4 listopada 2019 r. w Garwolinie pomiydzy Miastem Ganvolina, 
08-400 Ganvolin, ul. Staszica 15, NIP 826 - 219-77-98, REGON 711582150 

. reprezentowanym przez: 
dr Marzen't Boguslaw't Swieczak - Burmistrza Miasta Ganvolina 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta GanvoIina - mgr Katarzyny Nozdryn - Plotnickiej 
zwanym dalej "Zleceniodawc~", 

a 

. 	 . 
maj,!cego siedziby w , 	 :, zwanym dalej Zleceniobiorc,!, 
o nastypuj,!cej tresci: 

§ 1 
1. 	 Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowi'!Zuje siy do swiadczenia pelnej obslugi 

serwisowej urz'!-dzen kotlowni gazowej, ogrzewaj'!cej pomieszczenia w budynkach 
Urzydu Miasta Garwolina przy ul. Staszica 15. 

2. 	 Do zadaiJ. Zleceniobiorcy nalez,!- w szczeg6lnosci: 
- sprawowanie nadzoru technicznego nad wlasciwym funkcjonowaniem kotlowni, 
- uzupelnianie do wlasciwego poziomu wody w instalacji centralnego ogrzewania, 
- rozruch kotlowni przed sezonem grzewczym, 
- okresowe kontrolowanie sprawnosci dzialania UIZ'!dzen, 
- informowanie wlasciciela kotlowni 0 ewentualnych niedomaganiach i awariach, 
- usuwanie awarii i usterek bezposrednio po ich wyst,!-pieniu. 

§2 
1. 	 Ustala siy cZystotliwose kontrolowania UIz'!dzen w sezonie grzewczym minimum 1 raz 

w tygodniu w okresie wystypowania temperatury ponizej minus 20 stopni Celsjusza, co 
24 godziny. Ponadto Zleceniobiorca zobowi,!-zany jest do przybycia w celu usuniycia 
awarii bezzwlocznie po wezwaniu przez Zleceniodawcy, ale nie p6Zniej niz w ci,!gu 6 
godzin. 

2. KaZdorazowy pobyt winien bye odnotowany w ksi,!-zce kontroli znajduj,!cej siy 
w kotlowni. 

§3 
ZIeceniobiorca wykonywae bydzie wymlemone w § 2 czynnosci osobiscie lub przez 
pracownik6w wlasnego zakladu. 

§4 
Tytulem wynagrodzenia za czynnosci wymienione w § 1umowy Zleceniodawca wyplacae bydzie 

Zleceniobiorcy na podstawie przedlozonej faktury VAT: 

- wynagrodzenie w kwocie 300,00 z1. + VAT (za kaZdy miesi,!-c) w sezonie grzewczym, 

tj. w okresie od 1 paidziemika do 30 kwietnia za obsrugy serwisow,! kotlowni przy ul. Staszica 

15 w Garwolinie. 


§5 
Na wszystkie remonty i wymiany czysci wynikaj,!-ce z ich zUZycia bydzie wystawiana dodatkowa 
faktura VAT. 



§6 

Wynagrodzenie zostanie wyplacone po potwierdzeniu wykonania uslugi przez Zleceniodawcy. 

§7 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 3 listopada 2021 r. 

§8 
Zmiany umowy wymagajq dla swej wainosci formy pisemnej. 

§9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq maN zastosowanie przeplsy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10 
Spory mogqce wynikac ze stosunku objytego umowq strony poddajq pod rozstrzygniycie Sqdu 
Rejonowego w Garwolinie. 

§11 

Zgodnie z art. 13 og61nego Rozporzqdzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) infonnujy, Ii: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzydzie 
Miasta Garwolina z siedzibq przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres 
email:umg@garwolin.pl. tel. 25 786 42 42 jest Burmistrz Miasta Garwolina. Dane kontaktowe 
do lnspektora Ochrony Danych: iod@garwolin.pl 
PanilPana dane osobowe bydq przetwarzane VI celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawct 
prawnqprzetwarzania danych osobowychjestArt. 6, ust. 1, lit. b) RODO. 

Dane osobowe bydq przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikajqcy 
z wymagaiJ. prawnych nakladanych na Administratora w obszarze administracji publicznej. Pani/ 
Pana dane osobowe mogq zostac udostypnione dostawcom system6w informatycznych, firmom 
doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z kt6rymi wsp6lpracuje Administrator. 

Posiada Pani/Pan prawo dostypu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usuniycia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada PanilPan 
r6wniei: prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych gdy uznajq, Ii: przetwarzanie danych osobowych ich dotyczqcych narusza przepisy 
og61nego Rozporzqdzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie 
przez Paniq/Pana danych osobowych jest warurlkiem zawarcia umowy i wsp61pracy 
z Administratorem. 

Strony wzajemnie powierzajq sobie przetwarzania danych osobowych niezbydnych do realizacji 
niniejszej umowy. 

§12 

Umowa niniejsza zostala sporzqdzona w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla kazdej ze Stron. 
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