
  
 

………………………………………………….. 
imię i nazwisko zleceniodawcy ( nazwa firmy) Chociwel, dnia ……..………………………. 

…………………………………………………. 
Miejscowość, ulica,  kod pocztowy 

 
…………………………………………………                               Wodociągi i Kanalizacja 

nr telefon            Spółka z o. o w Chociwlu 
              ul. Parkowa 1 

………………… ..    ……………………….            73-120 Chociwel 
Regon, pesel / NIP nr dowodu osobistego 

Zlecenie wykonania robót 
budowlanych  

 
WARUNKI REALIZACJI USŁUGI 

 

           1.  Zleceniobiorca: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chociwlu 
wykona roboty budowlane polegające na budowie: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
w miejscowości: …………………………………………   przy ul. ……………………………………….…………………… nr 
działki: ..…………………………………..  zgodnie z projektem  budowlanym/szkicem sytuacyjnym 
przedstawionym przez Zleceniodawcę. 
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za prace, o których mowa w pkt 1 koszt usługi budowlanej 
określonej w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przez Zleceniobiorcę. Kosztorys zostanie 
sporządzony w oparciu o KNR, Cennik usług Zleceniobiorcy oraz kalkulacje indywidualne 
uwzględniając specyficzne uwarunkowania mające wpływ na kształtowanie ceny, a niezależne od 
Zleceniobiorcy obowiązujące w dniu wykonania usługi. 
3. Do wartości netto płatności zostanie doliczony podatek VAT według stawek obowiązujących dla 
tego rodzaju robót w dniu ich wykonania. 
4. Płatność zostanie uregulowana w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. 
5. Dokładny termin wykonania robót określonych w pkt 1 Zleceniodawca uzgodni ze Zleceniobiorcą. 
Termin niniejszy nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty złożenia Zlecenia. Zleceniobiorca zastrzega 
sobie prawo wydłużenia terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających ich wykonanie. 
6.1. Do obowiązków Zleceniodawcy należy: 

a) udostępnienie dokumentacji, projektu budowlanego lub szkicu sytuacyjnego na czas 
wykonania robót 
b) załatwienie wszelkich formalności związanych z wyłączeniem sieci kolidujących z 
projektowanym zakresem prac na czas prowadzenia robót zgodnie z uzgodnieniami branżowymi 
c) uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w przypadku, gdy roboty budowlane 
zlokalizowane są w pasie drogowym. 

6.2 Koszty związane z wykonaniem czynności, o których mowa w pkt 6.1 ponosi Zleceniodawca. 
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za usterki lub opóźnienia, które nie powstały z winy 
Zleceniobiorcy lub powstały z winy osób trzecich, za które Zleceniobiorca nie ponosi 
odpowiedzialności. 
 
W załączeniu: 
1. kopia dowodu osobistego (w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej), 
2. kopia: nip, regon, odpis KRS bądź kopia ewidencji działalności gospodarczej. 

 

 

 

     

.......................................... 
Podpis Zleceniodawcy 

   Oświadczenie:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Wodociągi I Kanalizacja Sp. z o.o. w w celach związanych z realizacją zlecenia 
wykonania robot budowlanych, w tym rachunkowych, ewidencyjnych, archiwalnych. Wodociągi I Kanalizacja z siedzibą w Chociwlu przy ul. Parkowej 
1,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, jest administratorem danych przetwarzanych w 
celach wskazanych powyżej.  
Pouczenie: osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie. Dane mogą być udostępnione podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych na etapie ich zbierania jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji 
powyższych celów. 

 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………. 

                                                                                               czytelny podpis 

Wniosek nr: 8 


