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                                 Propozycja zapisu umowy na 

              „Wykonanie i zabudowa zbiornika destylatu T - 806” 

Umowa nr ………………… 
 

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

Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna  44-335 Jastrzębie 

– Zdrój, ul. Chlebowa 22, KRS 0000082499 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 

Gospodarczy KRS, NIP: 633-000-51-27, Kapitał zakładowy 52.411.840 zł, Kapitał wpłacony 

52.411.840 zł,  zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 

1. ............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................   

-a- 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1. ............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................ 

zwanymi razem „Stronami” 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie i zabudowę 

zbiornika destylatu T - 806 w zakresie: 

a) Inwentaryzacja zbiornika z natury oraz wykonanie projektu zbiornika. 

b) Wykonanie nowego zbiornika zgodnie z wykonanym projektem  

c) Transport  zbiornika od Wykonawcy do miejsca jego zabudowy. 

d) Demontaż istniejącego zbiornika. 

e) Zabudowa nowego zbiornika w miejsce zdemontowanego. 

f) Wykonanie statycznej próby szczelności. Wodę do próby zapewni Zamawiający. 

g) Wykonanie izolacji termicznej zbiornika w technologii wełna mineralna grubość 100 

mm zewnętrzna osłona blacha aluminiowa o grubości 0,8 mm.  

 

2. Wszystkie materiały (zgodnie z zakresem rzeczowym) i narzędzia potrzebne do wykonania 

i zabudowy zbiornika destylatu T - 806  dostarcza Wykonawca. Do wykonania przedmiotu 

umowy materiały dostarczane przez Wykonawcę muszą być wyłącznie nowe, bez wad  

i mające odpowiednie aprobaty i dopuszczenia wymagane na rynku unijnym oraz 

dokumenty gwarancyjne producentów materiałów. 

3. Wszystkie materiały pozyskane z demontażu  zbiornika  zostaną przekazane 

zamawiającemu z wyłączeniem wełny mineralnej, która zostanie zutylizowana na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 2. 

Miejsce, termin i czas realizacji umowy 

 
1. Miejsce wykonania przedmiotu umowy : Czerwionka-Leszczyny (44-230), ul. Młyńska 24. 
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2. Terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) Termin realizacji przedmiotu umowy ………..tygodni od daty podpisania umowy przez 

obie strony , nie później niż do ………………………………... 

 

     b) Montaż zbiornika na stanowisku pracy   ………………godzin 

        ( nie dłużej niż 72 godziny) po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie z  § 1 ust. 1 Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ………………   zł netto (słownie………………………………. 

złotych). 

2. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami  

o podatku VAT. 

3. Kwota określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, jakie należy ponieść, aby zrealizować cały zakres robót. Obejmuje koszty 

robocizny, wszystkich użytych materiałów, narzędzi, sprzętu, transportu, przygotowania 

oraz należytego zabezpieczenia i oznakowania, z punktu widzenia BHP miejsca robót, 

a także jego uporządkowania po zakończeniu prac. 

 

§ 4. 

Rozliczenie należności  
1. Rozliczenie należności nastąpi fakturą VAT po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 

na podstawie protokołu odbioru końcowego.  

2. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru końcowego. 

3. Faktura za realizację przedmiotu umowy płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni                      

od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.  

4. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem 

obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Strony 

oraz nie dopuszcza się udzielenia pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia. 

5. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. oświadcza, że jest 

czynnym podatnikiem VAT w zrozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów  

i usług. 

6. Wykonawca  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 Zleceniodawcy  

Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT i jednocześnie 

upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 

8. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze VAT  

 

§ 5. 

Nadzór nad robotami i odbiór robót 

 
1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
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2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony komisyjnie, przy udziale 

Wykonawcy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i na jego podstawie zostanie 

sporządzony stosowny protokół odbioru robót. 

3. Odbiór końcowy  może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy 

usterek w przedmiocie umowy. 

4. Zamawiający upoważnia ze swej strony: ……………………………………………….  

do prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami. 

5. Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy będzie pełnił kierownik robót: 

………………………………………….. 

6. Zmiana osób o których mowa w ust. 4 i 5 nie wymaga aneksu do Umowy. Zmiana ww. 

osób wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 6. 

Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Po przeprowadzonych próbach szczelności w ruchu Wykonawca dopuszcza przedmiot 

umowy do pracy  w ruchu ciągłym odpowiednim protokołem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy, chociażby pewne elementy nie zostały wyraźnie 

wyszczególnione w Umowie lub wskazane w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami technicznymi przewidzianymi dla tego 

rodzaju wykonywanych robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować obowiązujące przepisy BHP, 

przeciwpożarowe i inne obowiązujące w zakładzie pracy Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dopilnować aby wszystkie wyznaczone przez niego,  

do realizacji niniejszej umowy, osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia 

uprawnienia oraz badania lekarskie, wymagane przepisami prawa i BHP oraz były 

wyposażone w odpowiedni strój ochronny i w razie konieczności w sprzęt zabezpieczający. 

6. Wykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących 

prace oraz osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby naruszone z jego winy. 

8. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zaznajomić się z zakładem pracy Zamawiającego  

potwierdzając to na piśmie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia swoich pracowników w identyfikacyjne 

znaki firmowe. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia aktualnego wykazu osób realizujących 

przedmiot zamówienia i na każde żądanie Zamawiającego będzie mu udostępniany  

do wglądu. 

 

§ 7. 

Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania miejsca realizacji prac. 

2. Zamawiający uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcą termin montażu 

zbiornika na stanowisku  

3. Zamawiający zobowiązuje się do pouczenia pracowników Wykonawcy o szczególnych 

warunkach pracy obowiązujących na zakładzie, których pracownicy Wykonawcy powinni 

przestrzegać. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia i udostępnienia nieodpłatnie Wykonawcy 

wody i źródła prądu. 

 

§ 8. 

Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z  § 2. ust. 2a) wysokości 

0,3% wynagrodzenia ryczałtowego  o  którym mowa w § 3 ust. 1.  

b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji   w  wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa  w § 3 ust. 1,  

c) za każdą godzinę zwłoki w montażu przedmiotu umowy  zgodnie z § 2. ust. 2b)  licząc od 

terminu protokolarnego przekazania przedmiotu umowy do montażu w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia ryczałtowego  o  którym mowa w § 3 ust. 1.  

d) za odstąpienie przez Zamawiających od umowy z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca 10 % kwoty o  której mowa w § 3 ust. 1. 

2.   Do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca 

przystąpi w terminie do 24 godzin od powiadomienia. Po tym terminie naliczane będą kary, 

o których mowa  w § 8 ust. 1 lit. b). 

3. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu całego przedmiotu umowy oraz za zwłokę 

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, mogą być potrącane z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4.  Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

 

§ 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. 

3. Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej stronie umowy. 

Wykonanie zobowiązań umownych ulega przedłużeniu w związku z działaniem „siły 

wyższej”. 

 

§ 10. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

 
1. Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, 

zgodnie z jej treścią, Polskimi i Europejskimi Normami, wiedzą techniczną. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji na 

prace wykonane w ramach niniejszej umowy wynosi ……………. lata ( nie mniej  niż 3 ) 

od dnia bezusterkowego, końcowego odbioru robót lub od dnia protokolarnego 

stwierdzenia usunięcia wad i usterek objętych protokołem końcowym.  
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3. O wykryciu ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę na piśmie, mailem lub faksem wyznaczając mu odpowiedni termin do ich 

usunięcia. 

4. Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu 

przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą 

zgłoszenia reklamacji na piśmie, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia 

usunięcia wady, usterki. 

6. Nieusunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru 

końcowego, a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich 

usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 11. 

Rozwiązanie umowy 

1. Strony Umowy mogą wspólnie rozwiązać Umowę w każdym czasie. 

2. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od dnia 

zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności tj., jeżeli Wykonawca: 

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

dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie; 

b) przerwie realizację przedmiotu Umowy lub jego części i nie będzie go realizował 

pomimo wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie przedmiotu 

Umowy lub jego części); 

c) podzleca całość lub część przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego; 

d) 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; 

e) opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Umowy lub wyodrębnionej 

jego części (etapu) i jest prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć w umówionym 

terminie, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy 

odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Umowy lub jego części; 

3. Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw 

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

umownych. 

§ 12. 

Ochrona danych osobowych 

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, 
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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 Wykonawcy przetwarzane będą przez Zamawiającego w celu zawarcia 

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

lit. b RODO), wykonywania przez Zamawiającego 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 

Zamawiającego wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d) dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących 

z  Zamawiającym w  zakresie świadczonych na rzecz Zamawiającego usług (np. 

podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Zamawiającego, 

e) Zamawiający będzie przechowywał dane Wykonawcy przez czas trwania umowy oraz 

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

na potrzeby sprawozdawczości, 

f) Wykonawca 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 Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne  

do zawarcia i wykonania umowy. 

 

§ 13. 

Prawa autorskie 
1. Jeżeli w ramach wykonywania usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 

powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. 

2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

majątkowego prawa autorskie do korzystania z utworu na  terytorium Polski oraz poza jej 

granicami, na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie utworu na jakichkolwiek nośnikach, 

b) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworu, w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, 

c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany 

w utworze, 

d) rozpowszechnianie utworu lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką 

w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci 

komputerowej, w tym sieci Internet. 

3. Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z utworu w pełnym zakresie 

i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, w ramach całej 

struktury organizacyjnej Zamawiającego, a także wyłączne prawa do rozporządzania  
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i innych form udostępniania utworu na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie 

prowadzonej, jak i przyszłej działalności. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, 

wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji utworu 

mających istotne znaczenie dla integralności i całokształtu utworu, a w szczególności 

zmierzających do ulepszenia utworu lub jego przystosowania. Wszelkie prawa, w tym 

autorskie prawa majątkowe do opracowań utworu dokonanych przez Zamawiającego, 

przysługiwać będą Zamawiającego. Zleceniobiorca wyraża zgodę na korzystanie 

z opracowań i rozporządzanie prawami do opracowań przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca udziela również Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do opracowań utworu, dokonanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie,  

a także przeniesie na Zleceniodawcę wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

 
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca 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. 

3. Zamawiający 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. 

4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, wzajemne stosunki umawiających się 

Stron w zakresie realizacji niniejszej umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory wynikłe z postanowień umowy rozstrzygać będzie właściwy  

dla Zamawiającego Sąd. 

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

ze Stron. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


