
UMOWA ……../h/2018 

 

na konserwację i utrzymanie w gotowości sieci hydrantowych zewnętrznych, rozmieszczonych na 
obszarze przemysłowym miasta Chełmek Plac Kilińskiego 1 

zawarta dnia 26.06.2018 r. pomiędzy : 

 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej „Enwos” –  
Dane Przedsiębiorstwa 

ADRES Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek 

NIP 549-000-39-06 

REGON 070505955 

KRS 
0000109626 Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydz. 
Gosp. KRS 

 

zwanym w dalszej części umowy „ZLECENIOBIORCĄ” reprezentowanym przez: 

Sławomir Szkółka Dyrektor, Prezes Zarządu 

Aleksander Brzezina Z-ca Dyrektora, Członek Zarządu 

 

a 

…………………………………………….. 

 

Dane Podmiotu 

ADRES   

NIP   

REGON   

KRS   

   

zwanym w dalszej części umowy „ZLECENIODAWCA” reprezentowanej przez: 

 

………………………………  ……………………………… 

  

 

 

 



§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia bieżącej konserwacji i utrzymania 
w gotowości sieci hydrantowych zewnętrznych, rozmieszczonych na obszarze przemysłowym Miasta 
Chełmek na Placu Kilińskiego nr 1 hale nr …………….. a w szczególności: 

a. Utrzymanie istniejącej sieci wody surowej wokół obiektów zleceniodawcy w sprawności i pod wodą, 
gotową do użycia w wypadku zagrożenia pożarowego, 

b. Utrzymanie hydrantów w stanie gotowym do użycia, 

c. Konserwację, przeglądy, oznaczenie hydrantów, wymianę niesprawnych urządzeń sieciowych, 
coroczne pomiary wydajności i ciśnień w hydrantach wokół obiektów. 

§ 2. 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do wnoszenia opłaty za pełną gotowość sieci hydrantowych 
zewnętrznych, których można będzie użyć w przypadku zagrożenia pożarem. 

§ 3. 

1. Wysokość opłaty zależna jest od powierzchni użytkowej obiektów wchodzących w skład danego 
podmiotu gospodarczego. 

2. Dla Waszego obiektu (obiektów) łączna powierzchnia użytkowa wynosi ………….. m2. Jednostkowa 
oplata za m2 wynosi 0,12 zł/m2. 

§ 4. 

1. Opłata dla Waszych obiektów na terenie przemysłowym wynosi ………. zł netto miesięcznie. Stawka 
opłaty aktualizowana będzie z dniem 01 stycznia kolejnego roku, o rzeczywisty koszt konserwacji i 
utrzymania w gotowości sieci hydrantowych, lecz nie mniej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez Prezesa GUS za okres poprzedniego roku.  

§ 5. 

1. Opłata określona w § 4. nie obejmuje kosztów wody zużytej do celów pożarowych i hydrantów. 

§ 6. 

1. Opłata za gotowość sieci hydrantowych będzie płatna na konto Zleceniobiorcy z góry, do dnia 15-tego 
każdego miesiąca. 

§ 7. 

1. W przypadku opóźnienia w zapłacie będą wystawiane noty odsetkowe. 

§ 8. 

1. W przypadku nie podpisania umowy z Zleceniobiorca hydranty zewnętrzne będą odłączone od sieci 
wody, jak również hydranty wewnętrzne w obiektach nie będą posiadały odpowiedniego ciśnienia 
wody. 

 

§ 9. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia ………………  r. 

2. Wszelkie zmiany w umowie i wypowiedzenie mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 



3. Umowa może być rozwiązana za 3-ch miesięcznym okresem wypowiedzenia złożonego pisemnie przy 
czym wypowiedzenie liczone jest od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu przyjęcia na 
dziennik podawczy Zleceniobiorcy zgłoszenia wypowiedzenia. 

 

§ 10. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Zleceniodawca 

 

 

 

Zleceniobiorca 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do umowy ……../h/2018 

 

Klauzula informacyjna RODO 

 

1. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i 

b. Gospodarki Wodno-Ściekowej ENWOS Sp. z o.o., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek, 
KRS:0000109626, NIP 549-000-39-06, Regon 070505955, dane do kontaktu: 

1) telefon:33 846 13 77 

2) adres e-mail: biuro@enwos.pl. 

c. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@enwos.pl 

d. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o utrzymania sieci 
zabezpieczenia p.poż - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

f. danych osobowych oraz podmioty zewnętrzne, np.: 

1) podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, 

2) biuro rachunkowe, 

3) c) firma IT. 

g. Pai/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do 
celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych 
roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, 

h. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

i. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

j. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie 

k. dobrowolne. 

 

Zleceniodawca 

 

Zleceniobiorca 

 

…………………………………… …………………………………… 

  

 


