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PROJEKT  

 UMOWA NR ………………… 

 

zawarta w dniu ………………………….. w Jastrzębiu-Zdroju 

pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.  

ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  

KRS 0000082499, będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer identyfikacyjny   

NIP: 633-000-51-27, kapitał zakładowy 52.411.840 zł, kapitał wpłacony 52.411.840 zł 

zwanym w dalszej części „Kupującym” którego reprezentują:           

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

 

a 

 

         ………………………………………………………………………………… 

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

zarejestrowanym w ……………………………………………………………………….  

pod numerem KRS ………………………….…, będącym podatnikiem  VAT i posiadającym 

numer identyfikacyjny NIP:……………………………………………………………  

zwanym w dalszej części umowy „Sprzedającym”,   którego reprezentują:                                                                                                        

 

1.  ………………………………………………………………………………. 

 

2. ………………………………………………………………………………,, 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa  

a) Worek wentylowy PE biały 25 kg, 400mm x  500mm  x 130mm  x folia 0.15 mm  

z nadrukiem i bez nadruku. 

b) Taśma PE 1060 x 0,16 mm biała z nadrukiem 

c) Taśma LDPE 850 x 0,14 mm biała z nadrukiem 

d) Podkłady 1200 x800 x 0,03 mm 

e) Kaptury 1200 x1600 x 0,03 mm 

f) Folia Stretch maszynowy 500 x 0,023 mm 

g) Worek biały otwarty 25 kg z nadrukiem  

h) Worek wentylowy papierowy 50 kg z nadrukiem. 
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i) Big-Bag 1000 kg 850x850x1150 mm bez nadruku. 

j) Paleta Euro z certyfikatem Epal (fumingowana)1200x800x144 mm, nowa. 

k) Paleta przemysłowa  o nośności 1200kg 1200x800x144 deska gr.22 mm , nowa. 

 

2. Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu specyfikację techniczną, badanie 

migracji i deklarację zgodności opakowania przy każdym zakupie oraz po każdorazowej, 

ewentualnej jej aktualizacji. 

 

3. Kupujący określa następujące zapotrzebowanie ilościowe poszczególnych towarów  

na 2018 rok: 

 

a) Worek wentylowy PE biały 25 kg, 400mm x  500mm  x 130mm  x folia 0.15 mm  

z nadrukiem i bez nadruku.                                                                  –  117 000 szt.                                            

b) Taśma PE 1060 x 0,06 mm biała z nadrukiem i taśma LDPE 850 x 0,14 mm  

biała z nadrukiem                –  52000 kg 

c) Podkłady 1200 x 800 x 0,03 mm       – 75 000 szt. 

d) Kaptury 1200 x 1600 x 0,03 mm       – 30 000 szt. 

e) Folia Stretch maszynowy 500 x 0,023 mm     – 15 000 kg 

f) Worek biały otwarty 25 kg 350 x 2f50 x 640 x 0,16 mm z nadrukiem   – 104 000szt. 

g) Worek wentylowy papierowy 50 kg ,500 x 750 x 130 wk 3 sc z nadrukiem 

                                                                                                                   – 15 000 szt. 

h) Big-Bag 1000 kg 850x850x1150 mm bez nadruku    – 23000 szt. 

i) Paleta Euro z certyfikatem Epal (fumingowana)1200x800x144 nowa – 25 000szt. 

j) Paleta przemysłowa  o nośności 1200kg 1200x800x144 deska gr.22 mm – 6 000 szt. 

 

Wykonanie nowych nadruków na opakowaniach  należy do obowiązków Sprzedającego 

oraz nastąpi  w oparciu o przedstawione przez Kupującego wzory i treści.. Wykonany 

nowy nadruk po weryfikacji zatwierdzi Kupujący przed uruchomieniem produkcji. 

 

Kupujący zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej ilości zamówionego towaru, 

w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 

zawierania niniejszej umowy. Sprzedającemu z tytułu nie dostarczenia pełnej ilości 

zamówionego towaru nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 

§ 2 

Wynagrodzenie Sprzedającego 

1. Strony ustalają cenę netto zakupu i dostawy opakowań do magazynu w Punkcie 

       załadunkowym  w Czerwionce-Leszczynach ul. Młyńska 24 w wysokości: 

a) Worek wentylowy PE biały 25 kg, 400mm x  500mm  x 130mm  x folia 0.15 mm  

bez nadruku. - Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24 

                                                                                                       …………zł/ szt. 

b) Taśma PE 1060 x 0,16 mm biała z nadrukiem - Punkt załadunkowy 44-230 

Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24                                                 …………zł/ kg.  
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c)  Taśma LDPE 850 x 0,14 mm biała z nadrukiem - Punkt załadunkowy 44-230 

Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24                                         …………zł/ kg     

d) Podkłady- Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24 

                                                                                                        …………zł/ szt.                      

e) Kaptury - Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24 

                                                                                                           …………zł/szt.               

f) Folia Stretch maszynowy - Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka-Leszczyny  

 ul. Młyńska 24                                                                                 …………zł/ kg 

g) Worek biały otwarty 25 kg z nadrukiem  - Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka 

-Leszczyny ul. Młyńska 24                                                           …………zł/szt. 

h) Worek wentylowy papierowy 50 kg z nadrukiem - Punkt załadunkowy                            

44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Młyńska 24                             …………zł/ szt. 

i) Big-Bag 1000 kg bez nadruku - Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka-Leszczyny  

            ul. Młyńska 24                                                                            …………zł/ szt. 

j) Paleta Euro nowa - Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka-Leszczyny  

            ul. Młyńska 24                                                                            …………zł/ szt. 

k) Paleta przemysłowa o nośności 1200 kg - Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka 

-Leszczyny ul. Młyńska 24                                                          …………zł/ szt. 

2. Do ceny netto będzie doliczony podatek VAT. 

3. Ceny ustalone w § 2 ust. 1 obowiązują  przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Termin realizacji umowy – od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

§  3 

Obowiązki Sprzedającego 

 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania dostaw zamawianych przez Kupującego 

 towarów własnym środkiem transportu, na wskazany przez Kupującego adres,  

w terminie do  ……….    dni od daty złożenia zamówienia. 

2. Zamawianie każdej partii towaru odbywać się będzie za pośrednictwem faksu pod 

numerem ………………………………  lub drogą e-mail  na  adres mailowy 

…………………………..  

3. Zamówienie dotyczyć będzie ilości:  

a. Worki PE wentylowe biały 25 kg 400mm x  500mm  x 130mm  x folia 0.15 mm 

 z nadrukiem  i bez nadruku – minimalna ilość  40 000 szt. 

b. Taśmy PE o szerokości 1060 mm x 0,16 mm  z nadrukiem - minimalna ilość 1000 kg 

c. Taśma LDPE o szerokości 850 mm x 0,14 mm z nadrukiem - minimalna ilość 1000 kg 

d. Podkłady 1200 x 800 x 0,03 mm - minimalna ilość 10 000 szt. 

e. Kaptury 1200 x 1600 x 0,03 mm - minimalna ilość 10 000 szt. 

f. Folia Stretch maszynowa 500 x 0,023 mm - minimalna ilość 1000 kg 

g. Worek PE otwarty biały 25 kg z nadrukiem 350 x 2f50 x 640 x 0,16 mm - minimalna 

ilość 5000 szt. 

h. Worek wentylowy papierowy 50 kg 500 x 750 x 130 wk 3 sc z nadrukiem - minimalna 

ilość 15 000 szt. 
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i. Big-Bag 1000 kg 850 x 850 x 1150 mm bez nadruku – minimalna ilość 1000 szt. 

j. Paleta Euro nowa z certyfikatem Epal ( fumigowana ) 1200 x 800 x 144 mm  

– minimalna   ilość 500 szt. 

k. Paleta przemysłowa o nośności 1200 kg  1200 x 800 x 144 mm, deska gr. 22 mm  

- minimalna ilość  500 szt 

5. Rozładunek opakowań w Czerwionce-Leszczynach na ul. Młyńskiej 24 

 

§ 4 

Obowiązki Kupującego 

 

              Kupujący powinien zbadać jakość produktu i niezwłocznie powiadomić Sprzedającego 

                  o stwierdzonych nieprawidłowościach.  

 

§ 5 

Rozliczenie wynagrodzenia 

 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi częściowymi fakturami VAT 

wystawionymi na Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu 

- Zdroju, ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP 633-000-51-27, w dniu wydania 

kolejnych partii towaru będącego przedmiotem umowy. 

2. Należność za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie uregulowana w terminie  

do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej po dostarczeniu kolejnych partii 

towaru będącego przedmiotem umowy.  

3. Kupujący oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w zrozumieniu przepisów 

Ustawy o podatku VAT. 

4. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym  podatnikiem VAT w zrozumieniu przepisów 

Ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmiany statusu podatkowego 

zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Kupującego. 

5. Kupujący oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT 

i jednocześnie upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 

6. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy 

 wskazany przez Sprzedającego na fakturze VAT.  

 

 

§ 6 

Gwarancje i reklamacje 

 

1. Sprzedawca oświadcza, że określony w § 1 ust. 1 towar jest wysokiej jakości i spełnia 

wymagane polskim prawem normy. 

2. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczony towar jest wolny od wad, które mogłyby się 

ujawnić w czasie normalnego użytkowania.  

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieprawidłowej 

eksploatacji przez Kupującego.  
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4. Sprzedawca udziela …………… miesięcznej gwarancji na dostarczony towar liczonej  

od momentu dostawy towaru do magazynu w Punkcie załadunkowym 44-230 

Czerwionce-Leszczynach ul. Młyńska 24. 

5. Reakcja na zgłoszenie reklamacyjne drogą mailową będzie skutkować przyjazdem 

uprawnionego przedstawiciela Sprzedawcy do 72 godzin od momentu zgłoszenia w celu  

jej rozpatrzenia w miejscu dostawy Punkt załadunkowy 44-230 Czerwionka-Leszczyny 

ul. Młyńska 24. 

6. W przypadku braku przedstawiciela Sprzedawcy w wymaganym terminie reklamację 

uzna się za zasadną. 

§ 7 

Realizacja umowy 

 

Za prawidłową realizację umowy ze strony Kupującego odpowiedzialna jest: 

 Pani Danuta Piekarczyk –  tel. 32 42 70 280 wew. 250 – dotyczy realizacji 

zamówienia. 

 Pan Stanisław Szewc -  tel. 519 725 273 – dotyczy przedmiotu zamówienia. 

Za prawidłową realizację umowy ze strony Sprzedającego odpowiedzialna jest: 

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

 

§ 8 

Umowne odsetki za opóźnienie w płatnościach, Kary Umowne 

1. W przypadku zwłoki w płatnościach Sprzedający będzie naliczał ustawowe odsetk za 

każdy dzień opóźnienia.    

2. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z ……… dniowego terminu 

realizacji zamówienia, Kupujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia od 

Sprzedającego kar umownych w wysokości różnicy w cenie towaru zamówionego  

u innego dostawcy lub 0,1% wartości nie dostarczonego towaru za każdy dzień 

opóźnienia zamówionej partii towaru, nie przekraczającego 14 dni. W przypadku gdy 

opóźnienie w dostawie towaru będzie większe niż 14 dni kara będzie wynosić 

odpowiednio wartość różnicy w cenie towaru zamówionego  

u innego dostawcy lub 0,2% wartości towaru, który miał być dostarczony, za każdy dzień 

opóźnienia licząc od daty prawidłowego terminu dostawy. 

 

§ 9. 

Siła wyższa 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione                                

w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli, którym 

Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa)                                       

i które nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemożliwiając jej wykonanie  w całości 

lub części, takie jak pożary, powodzie, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, 

zarządzenia władz państwowych lub zarządzenia organu założycielskiego. 

2. Strona podlegająca „sile wyższej” powiadamia niezwłocznie o tym drugą Stronę. 
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3. Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej stronie umowy. 

Wykonanie zobowiązań umownych ulega przedłużeniu w związku z działaniem                      

„siły wyższej”. 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

1. Kupujący, niezależnie od uprawnień wynikający z kodeksu cywilnego uprawniony 

będzie do odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od dnia 

zaistnienia jednej z poniższych okoliczności, tj. jeżeli Sprzedający: 

a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy i pomimo 

dodatkowego wezwania Kupującego (określającego termin rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

b) przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo wezwania 

Kupującego (określającego termin na dostawę przedmiotu umowy); 

c) nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot Umowy, i nie usunie naruszenia  

w terminie 7 dni od dnia wezwania lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie 

możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie 

od niego odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie; 

2. Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od Umowy nie umniejszy innych praw   

Kupującego według Umowy lub z innego tytułu, w tym uprawnienia do naliczenia kar 

umownych. 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych „RODO” 

 

Zgodnie z wymogami 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 (dalej „RODO”), Zamawiający niniejszym informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej  

i Rekultywacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-335) przy ul. Chlebowej 22, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, X Wydział 

Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS 0000082499, 

b) osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych                   

jest Koordynator ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować                     

się pod adresem pocztowym: 44- 335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Chlebowa 22, adresem                        

e-mailowym: ochronadanych@pgwir.pl oraz pod numerem telefonu: 32 47 630 73                 

wew. 112, 

c) dane osobowe Sprzedającego przetwarzane będą przez Kupującego w celu zawarcia 

i prawidłowej realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1               

lit. b RODO), wykonywania przez Kupującego obowiązków wynikających  

z przepisów prawa, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych oraz w zakresie 

przepisów podatkowych, księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) , ochrony praw 

Kupującego wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
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d) dane osobowe Sprzedającego mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących 

z Kupującym w  zakresie świadczonych na rzecz Kupującego usług                                           

(np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Kupującego, 

e) Kupujący będzie przechowywał dane Sprzedającego przez czas trwania umowy                  

oraz po jej ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa 

oraz na potrzeby sprawozdawczości, 

f) Sprzedający ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo  

do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych, 

g) podanie przez Sprzedającego danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne  

do zawarcia i wykonania umowy. 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i zmiany umowy nastąpić mogą jedynie za zgodą Stron 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego, 

a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga 

uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego, pod rygorem nieważności. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia 

oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu 

umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności,              

w których posiadanie wszedł w związku  z wykonywaniem umowy. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych                               

w umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości 

przez podmiot dominujący wobec PGWiR S.A. – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.  

- w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 

na Giełdzie Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. 

5. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, wzajemne stosunki umawiających  

się Stron w zakresie realizacji niniejszej umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Ewentualne spory wynikłe z postanowień umowy rozstrzygać będzie właściwy                                 

dla Zamawiającego Sąd. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej                     

ze Stron. 

 

      Kupujący:                                                           Sprzedający: 


