
 

UMOWA DRI    /2022 

zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000295810 kapitał zakładowy 14 346 800,00 zł, NIP 

714-000-20-20, Regon 060317799, BDO 000001962 , reprezentowaną przez: 

Pana Zygmunta Osiaka - Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a …………………………………, ……..-…………….. …………………., ul. …………., NIP ………………, Regon 

………….. reprezentowaną przez: 

Pana/Panią …………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest Regulamin udzielania zamówień przez                          

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Lubartowie na dostawy, usługi i roboty 

budowlane nie podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiący 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 4/2021 z dnia 11.02.2021 r. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest SUKCESYWNA dostawa następujących produktów w ilościach: 

Lp. Rodzaj 

asortymentu 

Opakowanie Masa 

netto 

[g] 

Zawartość 

mięsa 

minimum 

[%] 

Cena 

jednost

kowa 

netto 

Ilość 

maksymalna 

[szt] 

Wartość 

netto  

[zł] 

 

Wartość 

brutto 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1)  „gulasz 

angielski” 

Puszka EO 300 95 ………. 1200 ………. ………. 

2)  „konserwa 

turystyczna” 

Puszka EO 300 93 ………. 1200 ………. ………. 

3)  „konserwa 

tyrolska” 

Puszka EO 300 90 ………. 1200 ………. ………. 

4)  „luncheon 

meat” 

Puszka EO 300 93 ………. 1200 ………. ………. 

5)  „wieprzowina” Puszka EO 300 94 ………. 1200 ………. ………. 

 

2.  Ilość konserw wyszczególnionych w ust. 1 ma charakter maksymalny. Faktyczna ilość 

artykułów uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym ilość 

minimalna wynosi 30%.  

3. Łącznie maksymalna wartość netto: ………………,... słownie: (…………………….. zł 00/100) 



Łącznie maksymalna wartość brutto: ………………,…. słownie: (…………………………… zł 00/100) 

§ 3 

1. Wszystkie zaoferowane produkty musza być pełnowartościowe, produkowane zgodnie z 

obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie zasadami HACCP, a także zgodne z 

powyższą tabelą i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.), powinny zawierać około 50-

55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 

1000 kcal. Zamawiający wymaga aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Na opakowaniu powinny 

znajdować się: termin przydatności do spożycia, sposób przechowywania, waga netto, skład, 

informacje żywieniowe - wartość odżywcza, dokładny adres producenta. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów wolnych od wad, a nadto 

przedstawiających jakość zgodną z obowiązującymi normami, prawodawstwem krajowym i 

unijnym oraz pochodzących z najświeższej partii. 

3. Wykonawca jest zobowiązany oznakować dostarczane wyroby zgodnie z przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego w tym zakresie. 

 

§ 4 [Warunki realizacji umowy] 

1. Dostawa konserw następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez 

Zamawiającego telefonicznie  …………………… lub mailem na adres: …………..@....................  

Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 5 dni roboczych od telefonicznego lub 

mailowego złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienia telefoniczne w celach 

porządkowych będą potwierdzane przez Zamawiającego sms lub e-mailem. 

2. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianego asortymentu jaki ma być 

dostarczony. Przewidywane terminy dostaw: raz w tygodniu w godzinach od 7:00 rano do 15:00 

od poniedziałku do piątku.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania asortymentu na własny 

koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu 

żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2021.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z 

zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przedmiotu zamówienia. 

3.  Wykonawca dostarcza produkty dobrej jakości, odpowiadające normom jakościowym 

właściwym dla rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych 

terminach przydatności do spożycia.  

4. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być 

oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Termin przydatności do spożycia 

dostarczanych konserw, w chwili ich dostawy do Zamawiającego, nie może być krótszy niż 12 

miesięcy. 

5. Produkty winny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych ułatwiających przenoszenie i 

transport, a poszczególne produkty w opakowaniach nieotwierane i nieujmowane. 

6. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy w przypadku wad towaru, w tym: stwierdzenia 

nieświeżości dostarczanego artykułu; dostarczenia innego asortymentu niż zamówiony; 

dostarczenia artykułów w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym; dostarczenia ilości 
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artykułów niezgodnych z zamówieniem, stwierdzenia otwarcia opakowania. W razie 

stwierdzenia wad lub braków w dostarczanym asortymencie, Zamawiający odmówi jego 

przyjęcia oraz telefonicznie lub mailowo zgłosi reklamację Wykonawcy. 

7. W przypadku ujawnienia wad jakościowych artykułów, których nie można było stwierdzić w 

chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie 

za pomocą telefonu lub drogą mailową. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany artykułu 

wadliwego lub o obniżonej jakości na artykuły właściwe jakościowo (tj. zgodne z opisem 

przedmiotu zamówienia) w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia 

reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na reklamację, Zamawiający 

będzie miał prawo zakupić na koszt Wykonawcy produkty będące jej przedmiotem. W 

przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy 

art. spożywcze będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 

8. Niedopuszczalne jest powierzenie realizacji Umowy innemu podmiotowi, aniżeli Strony 

niniejszej Umowy. 

§ 5 [Wynagrodzenie] 

1. Cena za dostarczony przedmiot Umowy lub jego część, będzie zgodna z cenami 

jednostkowymi  wymienionymi w § 2 niniejszej umowy. 

2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z ilości 

dostarczonych produktów według cen jednostkowych ujętych w § 2 ust. 1 umowy. Podstawą 

rozliczenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca 

realizacji dostaw. Każda faktura będzie zawierać wykaz dostarczonych produktów. Do 

każdorazowej dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokument wydania np. WZ. 

3. W cenie ofertowej należy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w 

niniejszym zapytaniu, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie winna zawierać 

wszystkie koszty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do Wykonawcy. Konsekwencje zastosowania 

nieprawidłowej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Zmiana stawki VAT w okresie 

obowiązywania Umowy nie wymaga zmiany umowy, następuje automatycznie wraz z wejściem 

w życie odpowiednich przepisów (stawka VAT obowiązująca na dzień wystawienia faktury). 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od wejścia w życie zmienionej stawki podatku 

VAT, przesłać Zamawiającemu informację o tej stawce i nowych cenach brutto towarów objętych 

umową. 

5. Cena za należyte wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przelewem z konta 

Zamawiającego  na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym 

faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że na fakturach VAT będzie umieszczał wyłącznie 

rachunek bankowy znajdujący się na liście rachunków bankowcy (tzw. „białej liście”) czynnych 

podatników VAT, prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.   W przypadku 

wskazania innego rachunku, Zamawiający ma prawo się wstrzymać z zapłatą do czasu 

przedstawienia rachunku znajdującego się na białej liście. 

 



§ 6 [Kontrola jakości przedmiotu umowy]  

1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostarczonego towaru, Zamawiający 

może odmówić jego przyjęcia. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia 

zwrotu i niezwłocznego - nie później jednak niż w ciągu 48 godzin dostarczenia towaru wolnego 

od wad. 

2. Jeśli Wykonawca nie zgadza się z uwagami Zamawiającego dotyczącymi jakości towaru można 

dokonać badania laboratoryjnego próbek dostarczonego towaru lub poddania próbek 

dostarczonego towaru ocenie przez rzeczoznawcę, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

niezwłocznego dostarczenia towaru wolnego od wad. 

3. Koszt badania ponosi Wykonawca, który wyraża zgodę na potrącenie należności z tego tytułu, 

z kwoty jaką powinien otrzymać tytułem zapłaty za dostawy. 

4. Jeśli w wyniku badania, o którym mowa w ust. 1 nie zostaną stwierdzone żadne wady 

dostarczonego towaru koszt badania ponosi Zamawiający. W takiej sytuacji Zamawiający jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów dostarczonego i zakwestionowanego towaru. 

 

§ 7 [Odpowiedzialność. Kary umowne] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułu 

niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy w następujących przypadkach: 

1) dostarczenia towaru złej jakości lub o parametrach niezgodnych z obowiązującymi normami - 

w wysokości 10 % wartości netto wadliwej dostawy określonej na podstawie składanego 

zamówienia. 

2) dostarczenia towaru niezgodnego ilościowo lub asortymentowo ze złożonym zamówieniem 

w wysokości 10 % wartości netto niezgodnej dostawy określonej na podstawie składanego 

zamówienia. 

3) dostarczenia towaru z opóźnieniem, w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowań uzupełniających przewyższających kary umowne, na 

zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca nie ma prawa przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie bez uprzedniej wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

 

§ 8 [Termin obowiązywania umowy] 

Umowę zawarto na czas określony od dnia zawarcia umowy tj. …………... do dnia 31.03.2023r. 

 

§ 9 [Zmiany umowy] 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, nie dotyczy 

to jednak ceny za przedmiot umowy określonej w § 4 ust. 1, która nie może ulec zmianie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

aneksu podpisanego przez obie strony. 

3. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 



zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

4. W razie 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 daty powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 10 

1. Każda ze stron jest administratorem danych osobowych pracowników drugiej strony, 

przekazanych Stronie w toku wykonania Umowy lub obowiązków nią przewidzianych (np. dane 

serwisantów). 

2. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć swoim pracownikom, których dane przekazuje 

Zamawiającemu  i zapoznać ich z klauzulą informacyjną Zamawiającego o poniższej treści: 

„Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6, NIP 714-000-20-20, REGON 

060317799, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 

0000295810, wysokość kapitału zakładowego 14 346 800,00 zł; 

 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. z siedzibą w Lubartowie, jest Pan Andrzej Kosmala, kontakt: adres e-mail: 

iod@pgk.lub.pl, telefon: 81 855 20 96 w. 41, adres korespondencyjny: 21-100 

Lubartów, ul. Parkowa 6; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora i osoby trzeciej tj. jego kontrahenta 

………………………., …………-……………… ……………………, ul. ……………., NIP ……………….., Regon 

…………………, w związku z zawarciem i wykonaniem umowy nr …………………….. z dnia 

………………. r. zawartej przez Zamawiającego z kontrahentem. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przez przepisy 

podatkowe dla przechowywania dokumentacji księgowej; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy, brak 

podania danych uniemożliwi podjęcie działań; 

6) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w 

art. 22 ust. 1 i 4 RODO; 

7) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 



c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny 

związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,  z wyjątkiem sytuacji, w których 

Administrator  wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane 

dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której 

dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, 

f) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie. 

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia danych 

osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie 

Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

8) Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych poza obszar EOG. 

9) Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego: IT, 

pocztowe, kurierskie, prawne. 

3.  Wykonawca zawierając niniejszą umowę, oświadcza, że zapoznał się z informacjami 

dotyczącymi sposobu przetwarzania danych, jak i przysługujących mu z tego tytułu praw, 

zawartymi w poniższej klauzuli informacyjnej (dotyczy osoby fizycznej): 

„1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., 21-100 Lubartów, ul. Parkowa 6, NIP 714-000-20-20, REGON 

060317799, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 

0000295810, wysokość kapitału zakładowego 14 346 800,00 zł; 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. 

z o.o. z siedzibą w Lubartowie, jest Pan Andrzej Kosmala, kontakt: adres e-mail: 

iod@pgk.lub.pl, telefon: 81 855 20 96 w. 41, adres korespondencyjny: 21-100 Lubartów, 

ul. Parkowa 6; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której jest Pan/Pani stroną i do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas przedawnienia roszczeń 

wynikających z umowy, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przez przepisy 

podatkowe dla przechowywania dokumentacji księgowej; 

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i wykonania 

umowy, brak podania danych uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy; 

6) Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO; 



7) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny 

związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator 

wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony 

danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub 

wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie. 

g) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; prawo do przenoszenia danych 

osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie 

Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

8) Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych poza obszar EOG. 

9) Dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego: IT, 

pocztowe, kurierskie, prawne.” 

 

§ 11 [Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy prawne. 

2. Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W razie braku porozumienia osiągniętego w drodze polubownej, sądem właściwym do 

rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z realizacji niniejszej Umowy będzie sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wykonawca, nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Regulamin o którym mowa w § 1 oraz pozostałe powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

6. Wskazane w treści Umowy załączniki stanowią integralną część Umowy. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

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

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY 
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