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Załącznik nr 2 do zaproszenia (dot. cz I i cz. II) 

UMOWA 

zawarta w Świerklańcu w dniu ........................... roku pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Komunikacji Metropolitalnej  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 
Świerklaniec, ul. Parkowa 3 działającym na podstawie wpisu do rejestru sądowego Sądu Rejonowego 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000019110,  
NIP 45-21-62-922, Kapitał zakładowy: 6 385 400,00 zł. w imieniu i na rzecz którego działają: 
 
 1. Henryk Szudy - Prezes Zarządu  

 2. Stanisław Paks - Wiceprezes Zarządu  

zwanym dalej Zamawiającym  

a: 

................................................................................................................................................................... 

działający na podstawie ................................................................................................................, w 

imieniu i na rzecz którego działają:  

1. ……………………………. - ………………………………..  

2. ……………………………. - ………………………………..  

zwanym dalej Wykonawcą 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nieobjętego przepisami Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1  

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy płynu do chłodnic …………………………… zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia w  zaproszeniu do złożenia ofert oraz złożonym Formularzem 

ofertowym z dnia ………..  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt i ryzyko loco  

PKM Sp.  z o.o. ul Parkowa 3 Świerklaniec. 

3. Wykonawca dostarczał będzie przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie z aktualnymi 

potrzebami Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanych produktów, zgodnej 

z odpowiednimi normami i wymaganiami. 

5. Wykonawca do każdej dostawy załączy świadectwo jakości dla produktów potwierdzające ich 

właściwości fizyko-chemiczne i parametry.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, przed realizacją pierwszej dostawy, do dostarczenia Zamawiającemu 

Kart charakterystyki produktów.  

7. Dostarczane produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie starszej niż 3 miesiące od daty 

ich produkcji.  

8. Dostawy produktów będą realizowane w opakowaniach fabrycznie zaplombowanych i oznaczonych 

pełną nazwą produktu, producenta oraz datą produkcji. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oraz do przestrzegania terminów  

i wielkości dostaw. Wymagany termin dostawy – nie dłuższy niż 3 dni robocze od złożenia 

zamówienia.  

 

§ 2 

1. Termin wykonania zamówienia – od dnia 01 marca 2022 roku do dnia 31 marca 2023r.  

2. Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego tj. ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec od poniedziałku 

do piątku.  

3. Szczegółowe zamówienia (zapotrzebowanie) będą przekazywane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres …………………………..   

 

 

§ 3  

1. Wartość  całkowita przedmiotu umowy, zgodnie z formularzem ofertowym  Wykonawcy wynosi: 

……………… zł netto, brutto ……………… zł, (słownie.........................................)   

W przypadku zrealizowania dostaw na kwotę, o której mowa wyżej, umowa ulega rozwiązaniu. 

2. Powyższe kwoty uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt 

transportu i rozładunku.  

3. Wykonawca zapewnia stałość cen przedmiotu umowy przez cały okres obowiązywania umowy,  

z wyjątkiem zmiany ceny określonej w § 8. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wolumenu dostawy  

w stosunku do ilości ujętych w formularzu ofertowym, przy czym wartość całkowita przedmiotu 

umowy  nie może przewyższać wartości zamówienia określonej w ust.1.  

5. Z tytułu zmiany wielkości zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia  

w stosunku do Zamawiającego.  

 

§ 4  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli jakości dostarczonego produktu. 

2. W przypadku wykrycia lub ujawnienia się wad w dostarczonym przedmiocie dostawy Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt do wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad w terminie do 

7 dni od dnia złożenia powiadomienia Wykonawcę o wadach.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku  

z dostarczeniem wadliwego Przedmiotu dostawy, w tym także szkody w pojazdach powstałe na 

skutek stosowania wadliwego Przedmiotu dostawy. 

 

§ 5  

1. Zamawiający oświadcza, ze jest podatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymywania faktur VAT  

i posiada nr identyfikacyjny NIP 645-21-62-922. 

2. Wykonawca oświadcza, ze jest podatnikiem VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP  ……………….. 

3. Zamawiający  oświadcza, ze jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6 Ustawy z dnia  

8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. 

2021.424). 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy 

Zamawiający będzie realizował z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2021.685 

ze zm.). 
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§ 6  

1. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktur. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie 

dostawy.  

2. Fakturę za zrealizowaną dostawę Zamawiający zrealizuje przelewem na konto Wykonawcy nr 

……………………………………………………………………………  w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury 

Zamawiającemu. 

3. Strony akceptują wystawianie i doręczanie w formacie pdf faktur, ich duplikatów oraz faktur 

korygujących. Faktury będą wysyłane na adres e-mail: faktury@pkm-swierklaniec.pl. 

4. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze figurujący na tzw. 

'białej liście podatników”. 

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 7 

Stronom z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługują następujące kary 

umowne: 

1. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w wysokości 1% wartości niedostarczonych 

produktów. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę 

umowną  w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust.1. 

3.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej 

do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do 

zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej części 

w terminie 14 dni od daty nałożenia.   

4. W przypadku szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie: 

a) Zaprzestania produkcji przedmiotu zamówienia, 

b) Zmiany stawek podatku Vat, w takim przypadki zwiększeniu lub zmniejszeniu ulegną kwoty 

podatku Vat zawarte w cenach jednostkowych, 

c) Konieczności zmiany do umowy w następstwie siły wyższej  rozumianej jako zdarzenie nagłe, 

nieprzewidziane i niezależne od woli Stron. 

 

§ 9 

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji niniejszej 

umowy jest Pani Marta Dembińska tel. 032 381 33 18 e-mail: m.dembinska@pkm-swierklaniec.pl 

oraz Pani Barbara Szwajnoch tel. 032 381 33 18, e-mail: m.dembinska@pkm-swierklaniec.pl 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy 

jest ………………………………….. tel. ……………………….. e-mail …………………….. 

 

§ 10 

 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można  było przewidzieć w chwili zawarci umowy, odstąpienie od umowy w 

tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięci wiadomości o powyższych 

okolicznościach.  W tej sytuacji Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy, nie może żądać kar umownych; 

mailto:faktury@pkm-swierklaniec.pl
mailto:m.dembinska@pkm-swierklaniec.pl
mailto:m.dembinska@pkm-swierklaniec.pl
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2. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 

3. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

4. nieterminowych dostaw zakłócających pracę PKM Sp. z o.o. lub ich złej jakości narażających 

Zamawiającego na straty  - w terminie 14 dni od chwili powzięcia informacji przez Zamawiającego. 

 § 11 

1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 01 marca 2022 roku  do dnia 31 marca 2023 roku.  

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz inne ustawy szczegółowe dotyczące przedmiotu umowy. 

2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć 

spór polubownie.  

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo 

właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.  

 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna – art. 13 RODO.  

2. Klauzula informacyjna – art. 14 RODO. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

…………………………………..     …………………………………………. 
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Załącznik nr 1 do Umowy  

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej 

RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych pracowników Wykonawcy przekazywanych Spółce jest Zarząd 

Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu, przy 

ul. Parkowej 3, adres email: biuro@pkm-swierklaniec.pl, strona internetowa: www.pkm-

swierklaniec.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

biuro@pkm-swierklaniec.pl 

3. Otrzymane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a. zawarcia umowy, 

b. realizacja i rozliczenie umowy, 

c. archiwizacja dokumentacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia), 

b) obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 29 września 

1994r.o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 

6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), 

c) obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

5. Otrzymane dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym  

przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym  

na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom 

pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji 

płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP; 

6. Otrzymane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  

z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie celu b oraz c  

i umownym w zakresie celu a. Podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych 

jest brak możliwości zawarcia lub realizacji lub rozliczenia umowy. 

9. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (zwanym dalej 

RODO) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Metropolitalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu, przy ul. Parkowej 3, adres email: biuro@pkm-

swierklaniec.pl, strona internetowa: www.pkm-swierklaniec.pl. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

biuro@pkm-swierklaniec.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 

a. zawarcia umowy, 

b. realizacja i rozliczenie umowy, 

c. archiwizacja dokumentacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora jakim 

są zawarcie i realizacja umowy dotyczącej świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), 

b) obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

5. Przetwarzane są następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, nr telefonu, 

adres e-mail. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom 

świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku 

korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności. Ponadto w zakresie 

stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 

informacją lub publikowane na portalu BIP. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. 

Archiwizacji. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Pani/Pana pracodawcy. 

 

 


