UMOWA nr
zawarta w Aleksandrowie Łódzkim w dniu ............. .............. 2020 r. pomiędzy:
„PGKiM” Sp. z o. o., ul. 1 Maja 28/30 w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000048012, reprezentowaną przez:
Prezesa Spółki – P. Grzegorza Andrzejczaka,
zwaną w dalszej części Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części Wykonawcą, wpisanym do KRS-u pod numerem: ………………… i jest płatnikiem podatku
VAT (NIP ……………………., Regon ………………….) posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności jako
podmiot pośredniczący
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6.700 ton węgla kamiennego do celów energetycznych asortymentu
M II A, typu 31.2-32.1 (wg PN-82/G-97002), o następujących parametrach w stanie roboczym:
a.

wartość opałowa

23000 - 24000 kJ/kg,

b.

zawartość popiołu do

15%,

c.

zawartość siarki całkowitej

≤ 0,6%,

d.

wilgoć całkowita

do 12%,

wraz z jego transportem na plac ciepłowni, ul. Pabianicka 125 w Aleksandrowie Łódzkim i rozładunkiem w
miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego, z tolerancją ±10% dla każdej partii, wg
następującego harmonogramu:
1).

październik 2020 r.

- 1000 ton

2).

listopad 2020 r.

- 1000 ton

3).

grudzień 2020 r.

- 1000 ton

4).

styczeń 2021 r.

- 1000 ton

5).

luty 2021 r.

- 1000 ton

6).

marzec 2021 r.

- 700 ton

7).

wrzesień 2021 r.

- 1000 ton

dostarczany w partiach miesięcznych w terminie najpóźniej do 21 dnia kalendarzowego każdego ww.
miesiąca, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o każdorazowej dostawie.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość miału węglowego określona w harmonogramie może nie być
zrealizowana w całości ze względu na mniejsze zapotrzebowanie. Realizacja zamówienia w części nie tworzy
po stronie Dostawcy prawa do rekompensaty za niezrealizowaną część zamówienia.
3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części), tj. zwiększenia
ilości dostarczanego węgla kamiennego względem ilości podstawowej w przypadku, gdy będzie to leżeć w

Dostawa węgla kamiennego wraz z transportem i rozładunkiem do Ciepłowni PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim

1

interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb oraz warunków atmosferycznych na
następujących zasadach:
1) zakres objęty prawem opcji: 800 ton,
2) dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie obowiązywania umowy,
3) warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji (np. wystawienie pisemnego zlecenia na
zakres dostaw objętych opcją), w określonym przez niego zakresie, przy czym Wykonawca jest
zobowiązany do jego wykonania. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego
jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia
opcjonalnego,
4) prawo opcji ma charakter fakultatywny i jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego,
5) Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku
zlecania realizacji dostaw w tym zakresie, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do
wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami o wykonanie prawa opcji i zlecenie
tego zakresu zamówienia,
6) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, obowiązkiem umownym Wykonawcy jest
wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo
wielokrotnie korzystać z prawa opcji – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji,
7) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja zamówienia nastąpi w terminie
21 kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie
skorzystania z prawa opcji. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w
ramach opcji będą ceny wskazane w ofercie Wykonawcy oraz faktycznie zrealizowane dostawy w ramach
opcji.
4. Przedmiot zamówienia – węgiel będzie dostarczany na plac Wydziału Gospodarki Cieplnej – Ciepłowni w
Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Pabianickiej 125 oraz rozładowany przez Wykonawcę na placu Ciepłowni, w
miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się
składować każdą dostawę na oddzielnej pryzmie do czasu podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej reklamacji.
5. Węgiel jest przeznaczony do celów energetycznych typu 31.2-32.1 (wg PN-82/G-97002), asortyment M II A i
musi spełniać następujące parametry handlowe w stanie roboczym:
1).

wartość opałowa 23000 - 24000 kJ/kg,

2).

zawartość popiołu do 15%,

3).

zawartość siarki całkowitej

4).

wilgoć całkowita do 12%,

5).

zawartość podziarna (0-1 mm)  20 %,

6).

zawartość części lotnych > 28%,

7).

temperatura mięknięcia popiołu > 1100° C,

8).

temperatura topnienia popiołu w atmosferze redukcyjnej > 1300° C,

9).

zdolność spiekania (liczba Rogi) od 5 do 20,

≤0,6 %,
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10).

bez zanieczyszczeń w postaci złomu, piasku, kamieni, itp.

W w/w wartościach uwzględniona została tolerancja sposobu pomiaru i nie ma ona wpływu na wynik pomiaru
6. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
−

ze strony Zamawiającego: p. Andrzej Pietrzak nr tel. 0-42 712-17-08

−

ze strony Wykonawcy: …………………………………. nr tel. ……………………………..

7. Zamawiający korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie zwolnienia od akcyzy wyrobów
węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne do celów opałowych.
§ 2
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę realizacji zamówienia Podwykonawcom.
2. Wykonawca

wystawi

każdorazowo

dwie

faktury

za

przedmiot

zamówienia

określony

w § 1 niniejszej umowy tj.:
1).

fakturę za dostarczony węgiel kamienny,

2).

fakturę za koszty transportu i rozładowania przedmiotu zamówienia.

3. Przyjęcie dostaw partii węgla przez magazyn „PGKiM” Sp. z o.o.:
a. jeżeli ilość dostawy partii węgla wg dokumentów Wykonawcy jest mniejsza od ilości zważonej przez
Zamawiającego, to przyjmuje się ilość dostawy partii węgla według dokumentów dostawy;
b. jeżeli ilość dostawy partii węgla wg dokumentów Wykonawcy jest większa od ilości sprawdzonej przez
Zamawiającego, to przyjmuje się ilość dostawy partii węgla na podstawie wskazań wagi Zamawiającego.

§ 3
WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
1. Dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w § 1 niniejszej umowy.
2. Załączenia do każdej dostawy: dokumentu dostawy wraz z numerem podmiotu pośredniczącego oraz atestu
jakości węgla – zawierającego następujące parametry jakościowe węgla (wartość opałowa, popiół, siarka
całkowita, wilgoć całkowita) i przedstawienia ich przedstawicielom Zamawiającego przed rozładunkiem
każdej dostawy.
3. Dostarczania przedmiotu zamówienia jednostkami transportowymi na plac ciepłowni wyłącznie w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7ºº-20ºº, przy czym ciężar całkowity jednostek
transportowych brutto nie może przekraczać 50 ton.
4. Wykonawca zobowiązuje się przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu świadectwo legalizacji
wagi (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), na której będzie przeprowadzane ważenie węgla;
dokument ten będzie stanowić załącznik do umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku
wygaśnięcia ważności legalizacji wagi przed upływem okresu realizacji umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu kopii nowego, aktualnego świadectwa legalizacji, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy. Wymiana świadectwa legalizacji na nowe, aktualne, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu.
§4
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Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, nastąpi w okresie od dnia zawarcia
umowy do 21.09.2021 r.
§5
BADANIE JAKOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający ma prawo wykonania badania kontrolnego dostarczonej części przedmiotu zamówienia i
przekazania próbek dostarczonego węgla do akredytowanego laboratorium, celem wykonania analizy.
Kontrolną próbkę laboratoryjną stanowić będzie próbka sporządzona z łącznej ilości próbek tzw.
„pierwotnych” pobranych z każdej jednostki transportowej, natychmiast po rozładunku przedmiotu
zamówienia z tej jednostki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Kontrolna próbka laboratoryjna
zawsze dotyczyć będzie tego miesiąca, w którym nastąpiła dostawa, stosownie do postanowień umowy.
2. Wyniki analizy otrzymane z akredytowanego laboratorium, są ostateczne i wiążą strony. Przy czym:
1).

Pozytywna ocena wykonanej przez akredytowane laboratorium analizy próbek przedmiotu
zamówienia, potwierdzająca parametry jakościowe węgla wskazane w § 1 niniejszej umowy,
dostarczonego przez Wykonawcę skutkuje obowiązkiem uregulowania należności z tytułu wykonania
analizy próbek węgla, przez Zamawiającego.

2).

Jeżeli wyniki badań akredytowanego laboratorium nie potwierdzą parametrów wskazanych w § 1
niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do uregulowania należności z tytułu analizy próbki
węgla oraz zastosowania się do § 6 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do doraźnej kontroli dostarczonej części przedmiotu zamówienia przed
rozładunkiem, oraz do odmowy rozładunku jednostki transportowej w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
zamówienia rażącego odstępstwa w zakresie wilgoci całkowitej (tj. gdy wilgoć całkowita przekracza 25%). W
takim przypadku uznaje się dostawę jednostki transportowej jako niedostarczoną, a wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca.
4. Zamawiający dopuszcza obecność przedstawiciela Wykonawcy przy sporządzaniu kontrolnej próbki
laboratoryjnej oraz jej plombowania przed wysłaniem próbki do analizy. Informację o terminie przygotowania
próbki węgla do analizy, Zamawiający przekaże Wykonawcy z trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku
nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie, Wykonawca akceptuje
jednostronnie przygotowane i wysłane próbki do analizy i nie będzie z tego tytułu zgłaszał zastrzeżeń. Wyniki
badania w akredytowanym laboratorium są ostateczne i wiążące.
§6
ROZLICZENIE JAKOŚCI
W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymagań jakościowych w dostarczonej partii węgla
Zamawiający dokona wyboru zastosowanego sposobu reklamacji poprzez:
1. Żądanie wymiany partii węgla na wolną od wad w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji od
Zamawiającego
2. Jednostronne obniżenie ceny wg następujących zależności:
a. za obniżenie wartości opałowej poniżej 23 000 kJ/kg do 21 500 kJ/kg – o 6 % za każde rozpoczęte 500 kJ
obniżenia.
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b. za zwiększenie zawartości siarki całkowitej powyżej 0,6 % do 0,7 % - o 4 %.
c. za zwiększenie zawartości siarki całkowitej powyżej 0,7 % do 0,8 % - o 8 %.
Zawartość siarki całkowitej powyżej 0,8% będzie skutkować obowiązkiem wymiany partii węgla zgodnie z
§ 6 ust. 1 i 4.
d. za zwiększenie zawartości popiołu powyżej 15 % do 17 % - o 2 % za każdy rozpoczęty 1 % przekroczenia.
Zawartość popiołu powyżej 17% będzie skutkować obowiązkiem wymiany partii węgla zgodnie z § 6 ust.
1 i 4.
e. za zwiększenie zawartości wilgoci całkowitej powyżej 12 % - o 1 % za każdy rozpoczęty 1% przekroczenia.

3. W przypadku reklamacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany przedmiotu
zamówienia lub dostarczenia faktury korygującej w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o reklamacji
przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie koszty związane z wymianą wadliwej partii węgla ponosi Wykonawca.
§7
1. Za przedmiot zamówienia tj. dostawę 6.700 ton węgla kamiennego do celów energetycznych asortymentu M
II A, typu 31.2 - 32.1 (CPV 09111210-5), Zamawiający zapłaci łącznie wynagrodzenie ryczałtowe brutto
………………………..

zł.,

słownie:

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

….…/100. Kwota ta obejmuje całą wartość przedmiotu umowy, wraz z podatkami, kosztami transportu i
rozładunku na placu Ciepłowni, przy ul. Pabianickiej 125 w Aleksandrowie Łódzkim, oraz wszelkimi opłatami
z tego tytułu wynikającymi.
2. Na łączną kwotę wynagrodzenia wskazaną w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy, składają się następujące
wartości:
1).

wynagrodzenie

ryczałtowe

1

tony

węgla

wynosi

netto:

……………..

zł.

słownie:

………………………………………………………. …../100 .
2).

wynagrodzenie ryczałtowe kosztów transportu i rozładunku 1 tony węgla wynosi netto: ……….zł.,
słownie: ……………………………….. …../100

co stanowi, że ogółem:
1 tona węgla wraz z kosztami transportu i rozładunku tj. pkt 1) + pkt 2) ust. 2 niniejszego paragrafu umowy
stanowi łącznie wynagrodzenie ryczałtowe netto …..…………. zł. słownie: …………………………………. …../100 x
6.700 ton = wynagrodzenie ryczałtowe netto ilości 6.700 ton węgla wynosi: …………………………… zł. słownie:
……………………………………………………………..………….. …../100 plus 23% VAT tj. ……………… zł. słownie:
……………………………………………….……………………………. …../100, co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto:
………………………………… zł słownie: …………………………… ………………………………………………….. …../100.

§8
1. Zamawiający reguluje należność z tytułu zapłaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
faktury VAT lub faktury korygującej w walucie polskiej przez Wykonawcę, za wykonaną dostawę każdej z
partii przedmiotu zamówienia, stosownie do § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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2. W przypadku reklamacji przedmiotu umowy, płatność nastąpi po uregulowaniu należności z tytułu wykonania
analizy próbek węgla przez Wykonawcę i postanowień wynikających z § 6 niniejszej umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty za fakturę w przypadku reklamacji przedmiotu zamówienia lub w przypadku
obniżenia ceny za reklamowany przedmiot zamówienia, po otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowej faktury
korygującej zmniejszającej wartość przedmiotu zamówienia z tytułu kar umownych lub z tytułu obniżenia
ceny reklamowanej partii przedmiotu zamówienia, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze
VAT.
§9
Nie dopuszcza się zawarcia Umowy Factoringu i cesji wierzytelności przez Wykonawcę, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 10
Zamawiający zastrzega możliwość wypowiedzenia umowy w terminie natychmiastowym, w przypadku
dwukrotnego nie dotrzymania parametrów jakościowych lub ilościowych określonych w § 1 niniejszej umowy.

§ 11
KARY UMOWNE
Z zastrzeżeniem brzmienia § 6 niniejszej umowy, strony ustalają dodatkowe kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w dostawach przedmiotu umowy w wysokości 2 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, od
wartości brutto dostawy przedmiotu umowy mającej zostać dostarczonej w danym miesiącu lub w
ramach wymiany węgla, odpowiednio do ilości i terminów określonych w § 1 niniejszej umowy.
b. z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20,0 %
niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 20,0 %
niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu umowy.
3. Naliczenie i dochodzenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkód przewyższających
naliczone kary umowne, na zasadach ogólnych.
§ 12
1. Stosownie do art. 144. ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm., zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana postanowień
zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna.
3. Realizacja zakresu zamówienia, objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy.
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4. Jeżeli okres, na jaki umowa została zawarta, przekracza 12 miesięcy zmiana umowy będzie możliwa, w
przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną przez Wykonawcę
udokumentowane.
5. Wykonawca udokumentuje wpływ zmian opisanych w ust. 4 poprzez złożenie wniosku zawierającego
szczegółową kalkulację kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty
wykonania tego zamówienia, a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca
zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:
a. wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związane z wykonaniem umowy, w
szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym
zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami
opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie
oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę do
złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość
przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia
do przedstawionej kalkulacji zmian, uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego,
b. wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi
obciążeniami publiczno-prawnymi.
6. W przypadku złożenia wniosku w trybie określonym w ust. 5, o dokonanie zmian opisanych w ust. 4:
a. Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi zastrzeżenia do złożonych
dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie.
b. Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i
uzupełnień, jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji w
przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów lub
złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego.
c. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż
Zamawiający podejmie decyzję na podstawie posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wniosku o
wprowadzenie zmian opisanych w ust. 4 powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty
przekazania przez Wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tę zmianę.
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d. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terminie 7 dni roboczych
zawrą aneks do umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 4
obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu wg następujących zasad:
- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. a - wartość cen jednostkowych netto nie zmieni się, a
określona w aneksie wartość cen brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. b ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie
do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty minimalnego wynagrodzenia,
- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 lit. c, d ceny jednostkowe ulegną zmianie proporcjonalnie
do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany.
§ 13
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z wykonania przedmiotu
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o
wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 14
1. Zgodnie z zapisem art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 zawarcie niniejszej
umowy stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych strony umowy w celu jej realizacji.
2. Zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych wykonawcy jest „PGKiM” sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie
Łódzkim, przy ul.1-go Maja 28/30.
b. Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt –siedziba Spółki pok. 37, adres email iod@pgkimal.pl,
telefon nr 42 652-35-01 w. 71.
c. Dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679.
d. Pani/Pana dane będą przekazywane:
- organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
- operatorom pocztowym i kurierom,
- dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
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-firmom wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
e. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez „PGKiM”. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas
wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
f. Wykonawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania
przeniesienia swoich danych.
g. Wykonawca ma prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzoru –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2016/679.
h. Dane osobowe wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, wobec czego niepodanie ich może skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy.
Wobec powyższego wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i
wykonania umowy.
§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

………………………………..

……………………………
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