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Projekt 

UMOWA NR ………………… 

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

Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.  

z siedzibą w Jastrzębiu–Zdroju 44-335, przy ul. Chlebowej 22, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X 

Gospodarczy KRS pod nr: 0000082499, NIP: 633-000-51-27, Kapitał zakładowy: 53.461.030 

zł, Kapitał wpłacony: 53.461.030 zł, zwanym w dalszej części Kupującym, które reprezentuje: 

 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

a 

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

 z siedzibą w …………………………………………………………………………………….. 

wpisanym do …………………………………………………………………………………… 

pod nr:  …………………………….…, będącym podatnikiem  VAT i posiadającym numer 

identyfikacyjny NIP: ……………………………..………………………………………….… 

zwanym w dalszej części Sprzedającym, które reprezentuje: 

 

1.  …………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………. 

dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad dostawy przez Sprzedającego na rzecz 

Kupującego podchlorynu sodu technicznego gat. S w ilości 160 Mg w roku 2022. 

2. Ilość zamawianego produktu określona w ust. 1 jest ilością szacunkową, która może ulec 

niewielkim zmianom w trakcie okresu realizacji umowy.  

3. Kupujący zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej ilości zamówionego towaru,   

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

zawierania niniejszej umowy. Z tytułu powyższego Sprzedający nie obciąży Kupującego 

karami umownymi, jak również nie będzie dochodził odszkodowania za niezrealizowane 

dostawy. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają cenę netto zakupu i dostawy podchlorynu sodu technicznego gat. S  

w wysokości: 

1) Zakład Dębieńsko, Czerwionka-Leszczyny ul. Nowy Dwór 22  …… zł/kg 

2) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie SRK S.A. Oddział  

KWK „Jas-Mos – Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos”,  

Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 1      …… zł/kg 

3) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie JSW S.A.  
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KWK „Pniówek”, Pawłowice Śl. ul. Krucza 18    …… zł/kg 

4) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie JSW S.A.  

KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”,  

Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 4      …… zł/kg 

5) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie JSW S.A.  

KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka”,  

Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6      …… zł/kg 

6) Stacja dezynfekcji wody przemysłowej na terenie oczyszczalni ścieków  

BioBlok-Bio 1000 Ornontowice ul. Nowa oraz Stacja dezynfekcji wody  

przemysłowej na terenie na przyległym do JSW S.A. KWK „Budryk”,  

Ornontowice ul. Zamkowa 10       …… zł/kg 

7) Stacje dezynfekcji wody przemysłowej na terenie JSW S.A.  

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”,  

Knurów ul. Górnicza 1        …… zł/kg 

2. Ceny podane w ust. 1 są niezmienne w całym okresie obowiązywania umowy. 

3. Sprzedający zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT w dniu wydania każdej partii 

towaru Kupującemu.  

4. Zapłata za zakupiony towar nastąpi przelewem bankowym na wskazane przez 

Sprzedającego konto, w terminie 60 dni od otrzymania faktury. 

5. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z 

późn. zm.), a numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturach VAT 

umieszczony został w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towarów i 

usług (tzw. „biała lista podatników VAT”). 

6. Sprzedający oświadcza, że w przypadku zmiany statusu podatkowego zobowiązuje się do 

niezwłocznego poinformowania o tym Kupującego. 

7. Kupujący oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy 

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424). 

8. W przypadku gdy cena wynikająca z faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego 

przekroczy 15 000,00 zł brutto Kupujący dokona zapłaty faktury VAT z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

9. Kupujący uprawniony będzie do zapłaty mechanizmem podzielonej płatności ceny 

wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000,00 zł 

brutto. 

 

§ 3 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania dostaw zamawianego przez Kupującego 

towaru własnym środkiem transportu, na wskazany przez Kupującego adres, w terminie do 

……………….. dni od daty złożenia zamówienia. 

2. Opakowania i transport zamawianego produktu podlegają przepisom o przewozie towarów 

niebezpiecznych ADR. 

3. Zamawianie każdorazowej partii towaru odbywać się będzie telefonicznie lub mailowo na 

dane kontaktowe wskazane w § 4 ust. 2 (dalej: Zamówienie).  

4. Jednorazowe zamówienie podchlorynu sodu technicznego gat. S dotyczyć będzie ilości 

minimum 1 Mg.  
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5. Rozładunek każdorazowej dostawy: 

1) Podchlorynu sodu w Czerwionce–Leszczynach będzie dokonywał się na zasadzie 

wymiany pustego na pełny paletopojemnik i leży po stronie Kupującego. 

2) Podchlorynu sodu w Jastrzębiu-Zdroju, Pawłowicach i Ornontowicach będzie 

dokonywany poprzez przepompowanie bezpośrednio do zbiorników w stacji  

z wykorzystaniem złącza transferowego zakończonego końcówką CAMLOCK  

DN 25 – żeński i leży po stronie Sprzedającego. 

3)  Podchlorynu sodu w Knurowie będzie dokonywał się na zasadzie wymiany pustego na 

pełny paletopojemnik i leży po stronie Kupującego lub poprzez przepompowanie 

bezpośrednio do zbiorników w stacji co leży po stronie Sprzedającego. 

6.  Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu: 

1) specyfikację techniczną i kartę charakterystyki po każdorazowych ich aktualizacjach  

w stosunku do dokumentów dostarczonych na etapie postepowania przetargowego. 

2) świadectwo kontroli jakości dla każdej partii dostarczanego produktu.  

7. Kupujący powinien zbadać jakość produktu w terminie 7 dni od daty jego zakupu  

i niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o stwierdzonych nieprawidłowościach. Po tym 

terminie reklamacje nie będą uwzględniane. 

8. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych 

do transportu i rozładunku towaru. Sprzedający wyposaży pracowników w odzież roboczą  

i ochronną oraz odpowiednie środki ochrony indywidualnej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Sprzedający zapewni transport spełniający wymagania przepisów  

o przewozie towarów niebezpiecznych ADR oraz zapewni swoim pracownikom sprawne, 

dopuszczone do użytku urządzenia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Za prawidłową realizację umowy z ramienia Kupującego odpowiedzialni są: 

 1) W zakresie dostaw do lokalizacji w Czerwionce-Leszczynach: 

a) Piotr Gutwiński nr tel. 605 662 762, email: pgutwinski@pgwir.pl  

b) Danuta Piekarczyk nr tel. (32) 42 70 280 wew. 250, email: dpiekarczyk@pgwir.pl. 

2) W zakresie dostaw do lokalizacji w Ornontowicach i Knurowie: 

a) Jacek Narodowski nr tel. 784 029 406, email: jnarodowski@pgwir.pl. 

3) W zakresie dostaw do lokalizacji w Jastrzębiu-Zdroju i Pawłowicach: 

a) Barbara Widenka nr tel. (32) 47 63 073 wew. 105; 882 008 569; 

email: bwidenka@pgwir.pl;  

2. Do kontaktów w zakresie realizacji umowy z ramienia Sprzedającego ustala się 

przedstawiciela, w osobie: 

……………………………………………………………………………………………… 

nr tel. …………………………, email: ……………………………………….. 

3. Zmiana danych, wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 wymaga zawiadomienia skierowanego 

przez Stronę do drugiej Strony . 

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie wskazują, że upoważnienie do kontaktu  

w ramach niniejszej Umowy nie stanowi upoważnienia ww. osób do składania w imieniu 

Stron wiążących oświadczeń woli w ramach Umowy. 

5. Strony uznają za skuteczne doręczenie zawiadomień drugiej Stronie wyłącznie zgodnie  

z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. 

mailto:dpiekarczyk@pgwir.pl
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6. Datą doręczenia będzie data otrzymania zawiadomienia przez Stronę, do której jest 

adresowane zawiadomienie. 

 

§ 5 

1. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający będzie naliczał ustawowe odsetki                      

za każdy dzień opóźnienia.    

2. W przypadku niewywiązania się przez Sprzedającego z terminu dostawy ustalonego zgodnie 

z § 3 ust. 1, Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Sprzedającego kar umownych 

w wysokości 1 % wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia 

zamówionego przedmiotu umowy nieprzekraczającego 14 dni. W przypadku gdy opóźnienie 

w dostawie będzie większe niż 14 dni, kara za każdy dzień opóźnienia będzie wynosić 5 % 

wartości netto towaru, który miał być dostarczony, licząc od daty prawidłowego terminu 

dostawy.  

3. Kupujący będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej 

wartości przedmiotu umowy zł za rozwiązanie Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3.  

4. Kupujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

powyższej kary umownej zgodnie z art. 484 kc. jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej 

szkody. 

5. Kupujący jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę.   

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

obrotu (cesja, sprzedaż) bez pisemnej zgody Kupującego udzielonej pod rygorem 

nieważności.  

§ 6 

1. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z 3-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. Sprzedający może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów z 3-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

3. Kupujący, niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Sprzedający: 

1) opóźnia się z terminem dostawy przez okres dłuższy niż 14 dni; 

2) dokona dwukrotnej dostawy wadliwych towarów; 

4. Oświadczenie Kupującego o wypowiedzeniu Umowy nie umniejszy innych praw 

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

umownych. 

5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

1. Strona, która nie będzie mogła wywiązać się ze zobowiązań umownych z powodu „Siły 

wyższej” nie poniesie z tego tytułu odpowiedzialności finansowej. Jednocześnie Strona 

powołująca się na siłę wyższą winna poinformować o tym fakcie drugą stronę.        

2. Za „Siłę wyższą” mogą być uznane wydarzenia niezależne od stron, zaistniałe po zawarciu 

umowy np.: pożar, powódź, wojna. 
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§ 8 

1. 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 wykonaniem umowy. 

2. Kupujący zastrzega sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych w umowie na 

potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez przedmiot 

dominujący wobec Kupującego – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. – na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

                                                         

§ 9 

1. Strony na cele niniejszej umowy zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych 

w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z wymogami 

wynikającymi z 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. 

2. Szczegółowe informacje w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym 

z Rozporządzenia, o którym w ust. 1 odnośnie do PGWiR S.A. znajdują się pod adresem 

internetowym www.pgwir.pl – zakładka „RODO”. 

 

§ 10 

1. Sprzedający przed rozpoczęciem realizacji umowy zapozna się z wdrożonym u Kupującego 

Zintegrowanym Systemem Zarządzania w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i 

higieny pracy; zgodnym z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015,                        

PN-N 45001:2018 oraz wymaganiami rozporządzenia EMAS. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw, a także przejmuje pełną odpowiedzialność za 

wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych 

przepisów. 

9. Sprzedający oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, 

których on jest wytwórcą i posiadaczem w rozumieniu ustawy o odpadach  to zobowiązuje 

się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób 

gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. 

 

§ 11 

Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w Grupie Kapitałowej JSW S.A. 

„Kodeksem Etyki JSW”, którego treść została udostępniona na stronie 

www.pgwir.pl/firma/compliance i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy 

będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Kodeksie, oraz że standardów tych przestrzegać 

będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, 

jak również osoby, którym powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). Ponadto, 

Sprzedający zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby 

powodować naruszenie tych zasad przez jego pracowników. Sprzedający zapewni zgodność 

swoich działań z powyższymi zasadami i na żądanie Kupującego niezwłocznie poinformuje 

http://www.pgwir.pl/firma/compliance
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o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie działania lub zaniechania stanowiące 

naruszenie powyższych obowiązków przez podwykonawców, osoby przy pomocy których 

Sprzedający wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie Umowy (w 

całości lub w części), Sprzedający ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. 

 

§ 12 

1. Odrzucenie korupcji. 

Sprzedający oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, 

łapownictwa oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne 

z prawem lub dobrymi obyczajami. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się 

z obowiązującą u Kupującego „Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” oraz 

„Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW”, których treść 

została udostępniona na stronie www.pgwir.pl/firma/compliance i zobowiązuje się, że 

w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. 

Polityce i Procedurze, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz 

wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, którym 

powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). W celu uniknięcia wątpliwości, 

powyższe nie stanowi zgody na realizację przedmiotu umowy przez Sprzedającego z 

udziałem podwykonawców lub innych osób trzecich, o ile z innych postanowień umowy 

lub z jej istoty wynika obowiązek realizowania przedmiotu umowy bez udziału 

podwykonawców lub innych osób trzecich. 

2. Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych. 

Sprzedający zobowiązuje się, że od dnia wejścia w życie umowy, jego członkowie kadry 

kierowniczej wyższego szczebla, członkowie zarządu i pracownicy nie będą stosować 

i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form wywierania wpływu, 

które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie będą 

(bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) oferować, obiecywać, udzielać, upoważniać, 

zabiegać o korzyści lub przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści finansowych lub 

innych korzyści jakiegokolwiek rodzaju (lub nie będą sugerowali, że dokonają lub mogą 

dokonać takiej czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek sposób 

związany z umową oraz że podjął uzasadnione środki, aby uniemożliwić 

podwykonawcom, agentom lub jakimkolwiek innym osobom trzecim, podlegającym jej 

kontroli lub decydującemu wpływowi, dokonanie takich czynności.  

3. Zobowiązanie do udzielenia informacji. 

Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia drugiej stronie informacji i dokumentów oraz 

poddania kontroli ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej w zakresie niezbędnym 

do wykazania, że Sprzedający wywiązuje się z określonych w niniejszej umowie 

obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania 

korupcji, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie.  

4. Procedura naprawcza.  

Jeżeli Kupujący, w wyniku wykonania przewidzianego w umowie prawa do kontroli ksiąg 

rachunkowych oraz dokumentacji finansowej lub w inny sposób uprawdopodobni, że 

Sprzedający dopuścił się naruszenia lub kilku powtarzających się naruszeń postanowień 

obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania 

korupcji, Kupujący powiadomi o tym Sprzedającego i zażąda podjęcia w rozsądnym 

terminie niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach. 

http://www.jsw.pl/o-nas/compliance/polityka-antykorupcyjna-gk-jsw/
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Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze Kupujący może, według 

własnego uznania, zawiesić Umowę lub ją wypowiedzieć, przy założeniu, że wszystkie 

kwoty i świadczenia należne na mocy Umowy w momencie jej zawieszenia lub 

wypowiedzenia pozostaną wymagalne i należne, w zakresie dopuszczalnym 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Odpowiedzialność.  

Za szkodę poniesioną przez Kupującego wynikająca z niewykonania lub nienależytego 

wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania 

działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form wywierania wpływu, 

które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami Sprzedający ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od limitów i ograniczeń określonych 

w umowie.  

 

§ 13 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy strony podają pod rozstrzygnięcie 

właściwego dla siedziby Kupującego Sądu.  

 

§ 16 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                          

dla każdej ze Stron. 
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