
UMOWA NR PGK/ZP/3/2/zo/22 
 
 

Zawarta w dniu ……….. r. w Suszcu pomiędzy  

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  
 ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec 
 NIP: 638-15-20-566,  Regon: 276303844,  

 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000066156 
 reprezentowaną przez : 
  mgr inż. Mieczysława Malcharka – Prezesa Zarządu 

 zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a………………………………..  
ul. …………………………….. 
NIP ………………, REGON ………………… 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, 

o następującej treści: 

 
 
                                                                          § 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
Zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 

złotych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r., Zamawiający 

powierza,  a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Dostawa wodomierzy 
wraz z osprzętem, remont i legalizacja wodomierzy po okresie legalizacji oraz 
przeprowadzenie ekspertyz technicznych wodomierzy” zwane dalej zamówieniem lub 

przedmiotem umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Zakres w/w usług będzie realizowany w miarę potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO w terminie  

od 14.07.2022 r. do dnia 13.07.2023 r.  
2. ZAMAWIAJĄCY w zależności od potrzeb, będzie dokonywał pojedynczych zamówień 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokładnie określając przedmiot 

częściowego zamówienia oraz termin jego odbioru.  

 
§ 3 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
1. Za koordynację działań ze strony: 

a)      ZAMAWIAJĄCEGO -  odpowiedzialny jest Pan Tomasz Marcisz 
b)      WYKONAWCY  - odpowiedzialny jest Pan …………………….. 

2.  W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych 

zwyczajów. 

 

 

 

 



§ 4 
WYNAGRODZENIE 

1. Podstawę ustalania wysokości wynagrodzenia stanowi formularz ofertowy – załącznik nr 
1 do umowy. Ceny wykazane w formularzu oferty są niezmienne do końca trwania 

umowy. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie określona na podstawie faktycznej 

ilości zamówionych wodomierzy wraz z osprzętem oraz usług w zakresie legalizacji i 

remontów wodomierzy, a także przeprowadzonych ekspertyz technicznych.  

2. W przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ustawy o podatku  

od towarów i usług, wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie odpowiednio zmniejszone 

lub zwiększone, o obowiązujące w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 

3. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania za wykonanie części zamówienia. 

Wynagrodzenie częściowe zostaje wyliczone, jako iloczyn stawki jednostkowej zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do umowy oraz ilości dostarczonych wodomierzy wraz z osprzętem,  

a także usług w zakresie remontu i legalizacji wodomierzy. Wykonawca nie będzie rościł 

pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ostateczna ilość zamówień będzie 

różna od ilości prognozowanych. 

4. ZAMAWIAJĄCY ustala limit wartości umowy do wysokości 130.000,00 zł netto. 

5. Zapłata za towar dokonywana będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie 

wystawionej faktury przelewem w terminie 14 dni licząc od  daty otrzymania faktury 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

6. Za termin zapłaty przyjmuje się obciążenie konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.  

chyba, że termin upływa w dniu świątecznym lub w dniu urzędowo wolnym od pracy,  

w takim przypadku termin zostaje przedłużony do pierwszego roboczego dnia 

następującego po dniu świątecznym lub urzędowo wolnym od pracy. 

 

§ 5 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Na wykonany zakres usług WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na 

okres ………….. miesięcy niezależnie od rękojmi, licząc od daty odbioru towaru wraz z 

fakturą. 

2. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wodomierza powstałe w wyniku niewłaściwego 

przechowywania lub uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego 

montażu i eksploatacji. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych 

wysokościach z wynagrodzenia WYKONAWCY, o którym mowa w §4 niniejszej 

umowy, w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 10.000,00 zł. 

b) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5.000,00 zł, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze 

wykonania danej części zamówienia w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki 

licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad.  

d) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej części zamówienia w wysokości 100,00 zł. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość 

zastrzeżonej kary.  

 

 



 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

 
§ 8 

ZMIANY W UMOWIE 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy kodeksu cywilnego o raz Regulamin udzielania przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych, o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej 130.000,00 złotych. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd Gospodarczy w Rybniku. 

 
§ 10 

PODWYKONAWCY / PODMIOTY TRZECIE 
WYKONAWCA nie powierzy wykonania żadnej części przedmiotu umowy innej osobie 

(podwykonawcy) zgodnie z ofertą przetargową. 

 

§ 11 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 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 przewarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z  o. o. w Suszcu niniejszym informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066156 (dalej jako „PGK Sp. z o. o.), 

b) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się 

pod adresem pocztowym: 43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 2, adresem e-mailowym:  

kontakt@pgksuszec.pl oraz pod numerem telefonu: 32 212 42 14, 

c) dane osobowe (wykonawca) przetwarzane będą przez PGK Sp. z o. o. w celu zawarcia i 

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

RODO), wykonywania przez PGK Sp. z o. o. 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 PGK Sp. z o. o. 

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

d) dane osobowe (wykonawca). mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z 

PGK Sp. z o. o. w zakresie świadczonych na rzecz PGK Sp. z o. o. usług (np. 

podwykonawcy), 



e) PGK Sp. z o. o. będzie przechowywało dane (wykonawca)  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 (wykonawca) danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

zawarcia i wykonania umowy. 

 
§ 12 

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 
Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej  ze stron, każdy na prawach oryginału. 

 
§ 13 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 
Integralną częścią niniejszej umowy są: 

 Zał. nr 1 formularz ofertowy 

 

 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
 

 

 


