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Umowa nr …………………..……….. 

 

Zawarta w dniu ….......................... ,  pomiędzy:  

Mogileńskim Przedsiębiorstwem  

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 

ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno 

NIP 57-166-58-47, REGON 340433075, KRS 0000308392 

reprezentowanym przez: 

Artura Lorczaka – Prezesa zarządu 

zwanym dalej „Dostawcą”  
    

a 

………...................................................... 
(imię i nazwisko / nazwa firmy) 

 

………....................................................... 
(adres zamieszkania) 
 
………....................................................... 
(miejscowość) 
 

………....................................................... 
(pesel / NIP) 
 
reprezentowanym przez: 
 
............................................................... 

Zwanym/Zwaną dalej „Odbiorcą” , 

o następującej treści:  

§ 1 

Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Umowę na pobór wody z urządzeń wodociągowych 

będących w posiadaniu Dostawcy, za pośrednictwem zestawu przyłączeniowego z zainstalowanym 

wodomierzem,  zwanym dalej zestawem będącym własnością Dostawcy.                                                                                                                                                                                                                     

§ 2  

1. Dostawca wynajmuje Odbiorcy zestaw wraz z wodomierzem nr ………………….…………. , na czas 

oznaczony, tj. od dnia podpisania protokołu wypożyczenia zestawu hydrantowego do dnia 

…………………………………..  . 

2.Wydanie zestawu nastąpi po wpłaceniu przez Odbiorcę  na konto Dostawcy kaucji zabezpieczającej, 

w wysokości ………………….…………. zł. , stanowiącej równowartość ceny wynajętego zestawu.  

3. Zestaw będzie wykorzystywany wyłącznie przez Odbiorcę  do celów 

 ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….  . 

4. Dostawca  zainstaluje zestaw na hydrancie  w rejonie:  

ul. …………………….………………....………. , miejscowość ……………………………..…………. , nr dz. …………………  . 

5. Zestaw przeznaczony jest do poboru wody z hydrantu, niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb, 

o których mowa w ust. 3.  
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6. Zestaw nie może być połączony z prowizoryczną siecią wewnętrzną za pośrednictwem połączenia 

sztywnego.  

7. Odbiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia Dostawcy o każdym przemieszczeniu 

zestawu.  

8. Odbiorca zobowiązuje się do zwrotu zestawu w ciągu trzech dni roboczych po upływie terminu 

wynajmu, wskazanego w ust. 1 lub wcześniejszego rozwiązania Umowy.  

9. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń  

w sposobie korzystanie z wody przez Odbiorcę  w sytuacji niedoboru spowodowanego wyjątkowymi 

warunkami atmosferycznymi, w szczególności suszą. Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne 

informuje Odbiorcę o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

§ 3  

1. Odbiorca odpowiada za należyty stan zestawu i hydrantu i zobowiązuje się do ich używania 

z należytą starannością, w tym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem lub utratą, w tym kradzieżą.  

2. O utracie, w tym kradzieży zestawu Odbiorca  powiadomi Dostawcę  niezwłocznie, nie później niż 

następnego dnia roboczego po stwierdzeniu tego faktu.  

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zestawu, Odbiorca  dostarczy go Dostawcy  w celu 

dokonania naprawy.  

4. Kaucja zabezpieczająca, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy powyżej, służy zabezpieczeniu 

roszczeń Dostawcy  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Odbiorcę, 

w szczególności z tytułu naliczonych opłat, kar umownych, kosztów naprawy zestawu. W przypadku 

powstania roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Dostawca  będzie uprawniony do 

zaspokojenia przedmiotowych roszczeń w pierwszej kolejności z kaucji zabezpieczającej.  

5. Kaucja zabezpieczająca ulega przepadkowi w przypadku: a) uszkodzenia zestawu w stopniu 

uniemożliwiającym jego naprawę; b) utraty zestawu.  

§ 4  

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. Odczytu wodomierza 

dokonuje Odbiorca  w okresach miesięcznych i przekazuje Dostawcy  stosowną informację, 

telefonicznie lub w inny sposób, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca.  

2. W przypadku braku możliwości naliczenia opłaty, Odbiorca  zostanie obciążony za dostarczoną 

wodę opłatą ryczałtową odpowiadającą wartości 25 m3 wody, za każdy dzień, od dnia ostatniego 

znanego lub przekazanego odczytu.  

§ 5  

1. Należności za dostarczoną wodę będą pobierane przez Dostawcę  według stawek i cen 

obowiązujących na terenie gminy Mogilno. W dniu zawarcia Umowy rozliczenie dokonane będzie 

zgodnie z  przyjętymi stawkami. 

2. Należności za wynajem zestawu będą pobierane przez Dostawcę według wg. stawek i cen 

obowiązujących w dniu zawarcia Umowy dla wodomierza o średnicy ……………… mm w wysokości 

……………..…….. zł. netto …………………..…… zł. brutto, rozliczane w cyklu miesięcznym lub 

proporcjonalnie do ilości dni wynajmu w danym miesiącu.  

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie zestawu Odbiorca zostanie obciążony za każdy dzień zwłoki 

opłatą w wysokości 3 % kwoty kaucji o której mowa w §2 ust.2. 

4. W przypadku utraty, w tym kradzieży zestawu, Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną, 

w wysokości kwoty kaucji zgodnie z §2 ust.2. Kara umowna zostanie uregulowana przez Odbiorcę w 

terminie określonym w nocie, który ustalany jest na 21 dni od daty jej wystawienia. Dostawca  może 

dochodzić odszkodowana przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach 

wynikających z kodeksu cywilnego.  
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§ 6  

1. Dostawca wystawia faktury za świadczone usługi po otrzymaniu odczytów wskazań wodomierza. 

2. Dostawca ma prawo wystawiać faktury zaliczkowe, które zostaną rozliczone w fakturze 

rozliczającej, po otrzymaniu odczytu wskazań wodomierza.  

3. Dostawca dokona rozliczenia ostatecznego, za dostarczoną wodę oraz wynajem zestawu, po 

upływie terminu wynajmu oraz zwróceniu przez Odbiorcę  zestawu.  

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę w terminie określonym w fakturze, który nie 

będzie krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Odbiorcy  przysługuje 

prawo zgłaszania reklamacji dotyczących nieprawidłowego wykonania usług przez Dostawcę  oraz 

należności naliczonych za dostawę wody. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy  z obowiązku 

terminowego regulowania należności. Opóźnienie w terminowym regulowaniu należności powoduje 

naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na 

żądanie Odbiorcy - zwrócona w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. We 

wniosku o zwrot nadpłaty Odbiorca  zobligowany jest wskazać numer rachunku bankowego, na który 

powinien nastąpić zwrot nadpłaty.  

6. Wpłaty Odbiorcy  są zaliczane w następującej kolejności:  

1) należności zaległe,  

2) odsetki ustawowe za opóźnienie,  

3) należności bieżące.  

§ 7   

1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana 

obowiązujących stawek i cen lub adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 

niniejszego ustępu.  

2. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę  za uprzednim dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia, dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie 

Dostawcy  lub przesłanie listem poleconym albo doręczenie w inny skuteczny sposób.  

3. Umowa może być rozwiązana przez pisemne oświadczenie Dostawcy , przesłane za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub doręczone w inny, skuteczny sposób za dwutygodniowym okresem 

wypowiedzenia, dokonanym w każdym czasie, z powodu naruszenia przez Odbiorcę  warunków 

Umowy lub Regulaminu lub z innych przyczyn niezależnych od Dostawcy , uniemożliwiających 

świadczenie usług na rzecz Odbiorcy .  

4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy Dostawca  zwraca kaucję zabezpieczającą, o której mowa 

w § 2 ust. 2 Umowy, Odbiorcy , w terminie do 30 dni od dnia rozwiązania umowy lub wygaśnięcia 

umowy, na wskazany nr rachunku bankowego przez Odbiorcę , pod warunkiem, że Odbiorca  zwrócił 

zestaw w stanie nieuszkodzonym, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4.  

§ 8  

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie pisma stron związane z niniejszą Umową będą 

doręczane w na adres:  

1) dla Dostawcy  – 88-300 Mogilno, ul. W. Witosa 6,  

2) dla Odbiorcy ….............................................................................................................  

2. Zmianę adresu do korespondencji należy niezwłocznie zgłosić drugiej stronie Umowy. Zmiana 

adresu do korespondencji może być dokonana tylko w formie pisemnej.  

§ 9 

Spory zaistniałe w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy .  
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§ 10  

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, 

że rozliczanie należności nastąpi od dnia podpisania protokołu wypożyczenia zestawu hydrantowego, 

o którym mowa w § 2 ust. 1  

§ 11 

Zgodnie z art. 13 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 95/46/WE (RODO), 

informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b lub e 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 95/46/WE (RODO) celem 

zawarcia usługi lub  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.  

3. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, niepodania danych osobowych 

uniemożliwia realizacji usługi lub wykonania zadania;  

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla danej sprawy.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do profilowania  

6. Posiada Pan/ Pani prawo do:  

a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania;  

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych;  

c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych; 

7. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są na stronie 

przedsiębiorstwa www.mpgk.mogilno.pl 

8. Wobec powyższego Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji umowy. 

§ 12 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

....................................................                                 …………………………..………..……………………. 

           Pieczęć i podpis Odbiorcy                                                Pieczęć i podpis Dostawcy    

  

http://www.mpgk.mogilno.pl/

