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Załącznik nr 5 
ZMIANA 

projekt 

UMOWA 
 
zawarta w Jaworznie w dniu ....................... pomiędzy: 
 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie, 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, NIP: 6321880539, REGON 240033634, 
nr KRS 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 
Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 
352.040.780,00 zł, zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowanym przez: 
 
1. .........................................................................  –   ....................................... 
 
2. .........................................................................  –   ....................................... 
a 
(nazwa) 
………………………………..……………………………................................................. 
(adres) ……………………………….., NIP…..........................., REGON ....................,  
Zarejestrowanym w…............................................pod numerem…..................................., 
zwanym dalej  „Sprzedającym”, reprezentowanym przez: 
 
1. .........................................................................  –   ....................................... 
 
2. .........................................................................  –   ....................................... 
 

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI. 
§ 1. 

1. Sprzedający zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy sprzedaży Kupującemu towarów wymienionych w specyfikacji stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Sprzedaż towarów następować będzie na podstawie pisemnych zamówień 
Kupującego, określających w szczególności rodzaje i ilości towarów oraz terminy i 
miejsce dostaw.  

3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2, składane będą stosownie do potrzeb 
Kupującego. W związku z tym Strony zgodnie ustalają, że nie złożenie zamówień 
przez Kupującego w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie stanowi 
naruszenia jej postanowień i nie uprawnia Sprzedającego do dochodzenia od 
Kupującego jakichkolwiek związanych z tym roszczeń, w szczególności 
odszkodowawczych. 

4. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 45 dni od daty otrzymania 
zamówienia przez Sprzedającego. 
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5. Ilekroć w dalszej części umowy jest mowa o towarze należy przez to rozumieć 
również odpowiednią partię towaru wynikającą z zamówień Kupującego. 

6. Termin realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy. do dnia  31.01.2013r. dla 
zamówień wystawionych do 31.12.2012r. z terminem realizacji zgodnym z ust. 4. 

WYDANIE TOWARU. BRAKI ILOŚCIOWE I WADY TOWARU.  
§ 2. 

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar Kupującemu do miejsca 
wskazanego w zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 (magazyn Sprzedającego w 
Jaworznie lub Libiążu) i wydać towar Kupującemu. 

2. O przygotowaniu towaru do wydania Sprzedający powinien zawiadomić Kupującego 
z 3 -dniowym wyprzedzeniem. 

3. Towar zostanie wydany Kupującemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla 
danego rodzaju towaru i sposobu przewozu. Towar winien być oznakowany w 
sposób umożliwiający łatwą jego identyfikację. Koszt opakowania nie 
przewidzianego do zwrotu oraz koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę 
towaru. Opakowania przewidziane do zwrotu zostaną zwrócone Sprzedającemu w 
terminie 30 dni od daty przyjęcia towaru.  

4. Do towaru wraz z każdą dostawą Sprzedający zobowiązany jest dołączyć: 
• specyfikację towaru, 
• świadectwo jakości wyrobu, 
• kartę gwarancyjną, 
• świadectwo zgodności (dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej), 

     W przypadku dostawy części zamiennych równoważnych dodatkowo: 
• dokument autoryzacji Producenta kombajnu, 
lub 
• certyfikat zgodności wydany przez uprawnioną jednostkę do oceny wyrobu 

potwierdzający zgodność wyrobu z dokumentacją techniczną bądź techniczno-
ruchową, odpowiednimi normami i innymi przepisami prawa polskiego i Unii 
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych 
wyrobiskach zakładów górniczych. 

 
5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie, Kupujący zgłosi 

Sprzedającemu pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący towar Sprzedający 
zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu 5 dni od daty  otrzymania reklamacji. Uzupełnienie towaru nie wyłącza 
uprawnienia Kupującego do domagania się od Sprzedającego zapłaty kary umownej 
za zwłokę w dostawie w zakresie brakującego towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b). 

6. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych towarów Kupujący 
dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez 
Sprzedającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia 
Sprzedającemu. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie późnej jednak niż 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Kupującemu na swój 
koszt towar wolny od wad oraz odebrać od Kupującego towar wadliwy.  
W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Kupującego towaru wadliwego, 
towar ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, 
będzie składowany przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego. Z tytułu tego 
składowania Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić Kupującemu kwotę 
stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy 
dzień składowania. Dostarczenie towaru wolnego od wad nie wyłącza uprawnienia 
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Kupującego do domagania się od Sprzedającego zapłaty kary umownej za zwłokę w 
dostawie w zakresie wadliwego towaru, zgodnie z § 5 ust. 1 lit. b). 

7. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia 
brakującego towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad, określonego w ust. 5  
i 6, Kupujący może odstąpić od umowy w całości lub w części. 

8. Prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części przysługuje Kupującemu 
również w przypadku zwłoki w dostawie towarów, trwającej dłużej niż  14 dni.  

9. Postanowienia ust. 5 – 7 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Kupującego  
z tytułu rękojmi za wady towaru przysługujących mu na zasadach ogólnych oraz  
z tytułu gwarancji jakości. 

10. Na dostarczony towar Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy,  
za wyjątkiem części szybkozużywających się: wałków skrętnych silników organów, 
wałków skrętnych silników posuwu, uszczelnień oraz elementów złącznych układu 
wodnego ramion urabiających, bezpieczników elektrycznych, filtrów, wkładów do 
filtrów, pakietów osuszających, dysz zraszających, tulei i noży organów urabiających 
oraz noży kruszarek. 

11. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

12. Sprzedający oświadcza, że dostarczany towar jest wolny od wad prawnych i nie 
narusza praw majątkowych osób trzecich. 

13. W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma: Wszystkie 
podmioty będące Sprzedającym ponoszą względem Kupującego solidarną 
odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą umową. 

 
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI. 

§ 3. 
1. Z tytułu sprzedaży towaru Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę netto, stanowiącą 

iloczyn cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  
i liczby jednostek miary towaru danego rodzaju dostarczonych Kupującemu na 
podstawie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2, powiększoną o podatek od 
towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy obowiązują do 
dnia  31.01.2013 i w tym terminie nie podlegają zmianie. 

3. Cena obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Sprzedającego w związku  
z wykonaniem niniejszej umowy, w tym koszty transportu towaru do miejsca 
wskazanego w zamówieniu, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

4. Zapłaty ceny Kupujący dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony ustalają 
jako datę zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 
(lub - gdy Sprzedający jest Zakładem Pracy Chronionej:  
Zapłaty ceny Kupujący dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze. Strony ustalają jako datę 
zapłaty dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego). 

5. Termin zapłaty ceny ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, 
o których mowa w § 2 ust. 5 i 6, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia 
reklamacji do dnia uzupełnienia przez Sprzedającego braków ilościowych towarów 
lub dostarczenia towarów wolnych od wad, a jeżeli reklamacja okaże się 
nieuzasadniona - do dnia doręczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedającego  
o odmowie uznania reklamacji. 
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6. Faktury należy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A.  43-600 
Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.  

7. Faktury wystawione na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać numer 
zamówienia i numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów 
Kupującego. Do faktury musi zostać dołączona kopia specyfikacji towaru (dowodu 
WZ), potwierdzającego odbiór towaru. Faktura nie spełniająca wymogów 
określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą wystawioną prawidłowo w 
rozumieniu ust. 5. 

8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na 
osobę trzecią, ani też stać się przedmiotem zastawu bez zgody Kupującego 
wyrażonej na piśmie. 

 
NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY. 

§ 4. 
1. Osoby odpowiadające: 
 
a) ze strony Kupującego;  - za nadzór nad realizacją umowy 

   …………………  tel.  ………….  

 - za realizację i rozliczenie umowy  

   …………………  tel.  …………. 
b) ze strony Sprzedającego; - …………………………..…………….….…... 

       - …………………………..…………….….…... 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wymaga 
jednak dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego 
oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie. 

 
KARY UMOWNE. 

§ 5. 
1. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za 
które odpowiedzialność ponosi Sprzedający, a w szczególności w przypadku 
opisanym w § 2 ust. 7 lub 8 – w wysokości 
dla części nr 1 –    9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych), 
dla części nr 2 –  18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy  pięćset złotych),  
dla części nr 3 –  22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych), 
dla części nr 4 –    8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych), 
dla części nr 5 –    2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące  pięćset złotych). 

 
b) za zwłokę w dostawie towaru – w wysokości 1%  łącznej ceny netto towarów 

objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki, 
c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych towarów lub w dostarczeniu towaru 

wolnego od wad, o którym mowa w § 2 ust. 5 i 6 – w wysokości 1%  łącznej ceny 
netto towarów objętych zwłoką za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy na podstawie § 2 ust. 7 lub 8, wówczas kary 
umowne określone w lit. b) i c) należą się Kupującemu do dnia odstąpienia od 
umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w lit. a). 

3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu karę umowną w wysokości  
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dla części nr 1 –    9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych), 
dla części nr 2 –  18 500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy  pięćset złotych),  
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dla części nr 4 –    8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych), 
dla części nr 5 –    2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące  pięćset złotych). 

w przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, 
za które  odpowiedzialność ponosi Kupujący. 

4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu 
obciążeniowego. 

5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 
umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody, przy czym ogólna 
odpowiedzialność odszkodowawcza nie może w żadnym przypadku przekroczyć 
sumarycznej wartości brutto wszystkich pozycji oferowanego cennika 
podstawowego. 

 
SIŁA WYŻSZA. 

§ 6. 
1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona  

w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków 
okoliczności, nie przewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu 
umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków 
geologiczno-górniczych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła 
wyższa).  

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane 
niezwłocznie się powiadomić. 

3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń 
określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona 
może odstąpić od niniejszej umowy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się 
postanowień § 5 ust.1 lit. a) oraz § 5 ust. 3. 

OCHRONA ŚRODOWISKA. 
§ 7. 

1. Sprzedający  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  przepisów  prawnych  w  
zakresie ochrony środowiska. 

2. Sprzedający  oświadcza, że jeśli  w  trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną 
odpady, to jest on Wytwarzającym i  Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się 
do prowadzenia kart ewidencji oraz  kart  przekazania odpadów,  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób 
gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. 

 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ. 

§ 8 
Sprzedający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia 
S.A. – jednostkę dominującą nad Kupującym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na 
podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy  
w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) 
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oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, 
Nr 33, poz. 259). 
 

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY. 
§ 9 

Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Kupującemu listy jednostek zależnych 
wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – 
nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Kupującego 
o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
§ 10. 

Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych 
danych dotyczących obu Stron, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy,  
z zastrzeżeniem § 8 i 9. 

§ 11. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

§ 12. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§ 13. 
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 
dla siedziby Kupującego sądowi powszechnemu.  
 

§ 14. 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 
dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki: 
zał. nr 1 - specyfikacja towaru wraz z cenami 
zał. nr 2 - lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej   
               Sprzedającego 

SPRZEDAJĄCY:      KUPUJĄCY: 


