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           (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ OFERTY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług sprzętem 

specjalistycznym dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn” 

 

A. DANE 

Dane Wykonawcy1: 

Oznaczenie Wykonawcy
2
 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

Wpisany do CEIDG / KRS Nr ……………………………../ innego właściwego rejestru 
3
   Nr…………… 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej 

Numer telefonu / nr faksu 

Adres e-mail Adres strony internetowej 

  

 

Dane Osoby Uprawnionej4: 

Oznaczenie Osoby Uprawnionej 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

                                                 
1
  W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych 

Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców w Postępowaniu (tzw. 
Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

2
  W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwa 
(firma). 

3
  Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru. 

4
  Zgodnie z pkt 4.2.2.5. SIWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.   
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Numer telefonu / nr faksu 

Adres e-mail Adres strony internetowej 

  

 

 

Adres do korespondencji: 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

 

 

Dane użytkownika uprawnionego do udziału ze strony Wykonawcy w aukcji 

elektronicznej5:  

 

Imię Nazwisko 

  

e-mail Numer telefonu Dodatkowe dane PESEL lub NIP niezbędny do weryfikacji 
podpisu elektronicznego 

   

 

 

B.  PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym mającym charakter zamówienia 

sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia 

pod nazwą „Odbiór i gospodarcze wykorzystanie odpadów technologicznych 

pochodzących z Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna.” 

oznaczonego numerem referencyjnym: 19/2014/EEZP/IZ dla TAURON Wydobycie S.A.               

w Jaworznie. 

1. Oświadczamy, że składamy ofertę na następujące części Przedmiotu Zamówienia: 

1.1. Część nr 1  ……………………………………… 

1.2. Część nr 2 ……………………………………… 

1.3. Część nr 3  ……………………………………… 

 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 1: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………) 

 

Na Cenę brutto składa się: 

                                                 
5
  Dane powinny być zgodne z danymi umieszczonymi w podpisie elektronicznym. 
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Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 2: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………)  

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 3: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………)  

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

Sposób wyliczenia Ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy, stanowiący 

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty. 

 

C.  OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY 

1. Podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez 

nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie 

z wymaganiami podanymi w SIWZ. 

4. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia. 
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5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania 

oferty. 

6. Oświadczamy, iż akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy treść załączonego do SIWZ Wzoru Umowy wraz ze 

wszystkimi załącznikami. 

8. Wadium w wysokości ……………...…..….. PLN (słownie: ………………………..………) 

w formie .............................................. zostało przez nas wniesione w wymaganym 

przez Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą. 

 

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:  

 
……………………………………………….. 

          (nazwa banku) 
 

……………………………………………….. 
 
nr rachunku ………………………………… 

 

wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przesłać na adres 

………………………………………………………………………..…………………………… 

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.  

10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do: 

10.1. Podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane 

w SIWZ dokumenty i załączniki oraz dane, posiada ..… stron kolejno ponumerowanych 

i podpisanych przez upoważnioną osobę/osoby.  

12. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ...….........…... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

Postępowania. 

13. Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia  

powierzymy wykonanie/6 

nie powierzymy wykonania6 

                                                 
6
  Niepotrzebne skreślić. 
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części lub całości Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom. 

14. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia7. 

 

 

D.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty8: 

1) ………. 

2) ………. 

………………………………. dnia …………………. 

 (miejscowość) 

     …………………………………………………………………… 

    (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 

                                                 
7
  Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę. 

8
  Wykonawca jest zobowiązany w tej części Formularza Oferty wymienić wszystkie załączniki, które 

składa wraz z ofertą, zgodnie z treścią SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 
 

FORMULARZ CENOWY1 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług sprzętem 
specjalistycznym dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i 
maszyn” 
 
 
Część nr 1 zamówienia. 
 

 
Cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia(słownie złotych):  

 …..……………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

                                                 
1
  Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. 

Lp 
Przedmiot zamówienia-Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena jednostkowa 
netto [PLN/j.m] 

Cena netto 
[PLN] 

Stawka VAT 

[%] 

Podatek 
VAT [PLN] 

Cena brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 =  3 x 4 6 7 = 5 x 6 8 = 5 + 7 

1. 

Spycharka o mocy netto wg SAE J1349/ISO 
9249 pow. 130 kW (177 KM) i pojemności 
lemiesza wg SAE J1265 pow. 5 m3o 
szerokości gąsienic min 840mm tzw."Błotniak" 

godz.
 

7 425   23%   

2. 
Spycharka o mocy netto wg SAE J1349/ISO 
9249 pow. 162 kW (220 KM) i pojemności 
lemiesza wg SAE J1265 minimum 8 m3 

godz. 29 700   23%   

3. 
Spycharka o mocy netto wg SAE J1349/ISO 
9249 pow. 240 kW (326 KM) i pojemności 
lemiesza wg SAE J1265 pow.11,5m3 

godz. 9 375   23%   

RAZEM poz. 1-3  X   
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Część nr 2 zamówienia. 
 

 
Cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia(słownie złotych):  

 …..……………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

 
Część nr 3 zamówienia. 

Lp 
Przedmiot zamówienia-Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena jednostkowa 
netto [PLN/j.m] 

Cena netto 
[PLN] 

Stawka VAT 

[%] 

Podatek 
VAT [PLN] 

Cena brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 =  3 x 4 6 7 = 5 x 6 8 = 5 + 7 

1. 

Ładowarka kołowa o mocy netto wg SAE 
J1349/ISO 9249 pow. 162 kW (220 KM) i 
pojemności geometrycznej łyżki wg SAE 
J1265 min 3,4m3 z wagą 

godz.
 

35 775   23%   

2. 

Ładowarka kołowa o mocy netto wg SAE 
J1349/ISO 9249 pow. pow. 162 kW (220 KM) i 
pojemności geometrycznej łyżki wg SAE 
J1265 min. 4,0 m3 z wagą 

godz. 14 850   23%   

RAZEM poz. 1-2  X   

Lp 
Przedmiot zamówienia-Wyszczególnienie 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena jednostkowa 
netto [PLN/j.m] 

Cena netto 
[PLN] 

Stawka VAT 

[%] 

Podatek 
VAT [PLN] 

Cena brutto 
[PLN] 

1 2 3 4 5 =  3 x 4 6 7 = 5 x 6 8 = 5 + 7 

1. 

Jednobębnowy walec wibracyjny z bębnem DP 
o parametrach:• moc min. 95 kW (130 KM), 
• masa bębna min. 6 900 kg,  
• statyczny nacisk liniowy min. 350 N/cm, 
• siła zagęszczania 180 kN  
• amplituda 0,9 mm 
• częstotliwość 35 Hz 

godz.
 

500   23%   
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Cena brutto oferty dla części nr 3 zamówienia(słownie złotych):  

 …..……………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

2. 

Koparka gąsienicowa podsiębierna o mocy 
min. 142 kW (190 KM), nacisku na podłoże nie 
większym niż 50,2 kPa, pojemności naczynia 
koparki wg SAE J1265 min. 1 m3 

godz. 1 575   23%   

3. 

Koparko- ładowarka o mocy min 63kW 
(86kM)pojemności łyżki wg SAE J1265 min 
0,16- 0,25 m3,pojemność łyżki ładowarki wg 
SAE J1265 min 1 m3 

godz. 4 650   23%   

RAZEM poz. 1-3  X   
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

                   (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu monitoringu pojazdów i maszyn” 
 
 

Oświadczamy, że spełniamy określone w art. 22 ust. 1 PZP warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

          (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu monitoringu pojazdów i maszyn” 
 

 

 

 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

pkt 1-4 PZP. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

        (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
sytuacji finansowej i ekonomicznej oraz zdolności technicznej. 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu monitoringu pojazdów i maszyn” 
 
 
 

1) Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie 
finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.1 

 
2) Oświadczamy, że posiadamy i stosujemy elektroniczny system monitorowania pracy 

sprzętu, który umożliwi Zamawiającemu kontrolę w czasie rzeczywistym pozycji 
geograficznej poszczególnego sprzętu i jego identyfikację. 
 
 

 
 

 

 

 

………………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu monitoringu pojazdów i maszyn” 

 
 

 

Informujemy, że należymy / nie należymy1 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, 

(zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia2. 

 

 

 

 

….……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić. 

2
  Załączyć w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 
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……………………………………….. 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

WYKAZ  USŁUG 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu monitoringu pojazdów i maszyn” 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość brutto 

zamówienia 

[PLN] 

Termin realizacji 
1
 [od dzień/miesiąc/rok 

do dzień/miesiąc/rok 

Odbiorca 

[pełna nazwa i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego zamówienie 

zostało wykonane] 

Nr załącznika 

do wykazu usług 

w postaci dowodu 

potwierdzającego ich 

należyte wykonanie lub 

wykonywanie
2
  

[poświadczenie] 

1. 

 
 
 
 

    

2. 

 
 
 
 

    

3. 

 
 
 
 

    

… 

 
 
 
 

    

 

 
……………………………………………………….. 

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

                                                 
1 W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie „Termin realizacji” wpisać „do nadal”, podając 

zakres i wartość zrealizowanego zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert. 
 

2
 Dla każdej pozycji wykazu usług należy przedłożyć dowód należytego wykonania zamówienia lub wykonywania 
zamówień okresowych lub ciągłych (poświadczenie). W odniesieniu do nadal wykonywanych zamówień 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
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………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

          (miejscowość) 

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO  

który zapewnia Wykonawca 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla 

Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego 

systemu monitoringu pojazdów i maszyn” . 

 
część nr 1 zamówienia: 

 

Lp. 

Nazwa sprzętu oraz 
parametry techniczne 

sprzętu wymagane 
przez Zamawiającego 

Niezbędna ilość 
sprzętu 

wymagana 
przez 

Zamawiającego 

Nazwa sprzętu oraz 
parametry 

techniczne sprzętu 
oferowanego przez 

Wykonawcę 

Ilość sprzętu 
jakim 

dysponuje 
Wykonawca 

Nr fabryczny 
Podstawa 

dysponowania 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

spycharka o mocy 
netto wg SAE 

J1349/ISO 9249 pow. 
130 KW (177 KM) i 

pojemności lemiesza 
wg SAE J1265 pow. 5 

m
3
 o szerokości 

gąsienic min 840 mm 
tzw. błotniak, 

1     

2 

spycharki o mocy 
netto wg SAE 

J1349/ISO 9249 pow. 
162 KW (220 KM) i 

pojemności lemiesza 
wg SAE J1265 
minimum 8 m

3
 

4     

3 

spycharki o mocy 
netto wg SAE 

J1349/ISO 9249 min. 
240 KW (326 KM) i 

pojemności lemiesza 
wg SAE J1265 

minimum 11,5m3 

2     
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część nr 2 zamówienia: 

Lp. 

Nazwa sprzętu oraz 
parametry techniczne 

sprzętu wymagane 
przez Zamawiającego 

Niezbędna ilość 
sprzętu 

wymagana 
przez 

Zamawiającego 

Nazwa sprzętu oraz 
parametry 

techniczne sprzętu 
oferowanego przez 

Wykonawcę 

Ilość sprzętu 
jakim 

dysponuje 
Wykonawca 

Nr fabryczny 
Podstawa 

dysponowania 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ładowarki kołowe o 
mocy netto wg SAE 
J1349/ISO 9249 min. 
162 kW (220 KM) i 
pojemności 
geometrycznej łyżki 
wg SAE J1265 min. 
3,4 m

3 
z wagą, 

 

4     

2 

ładowarki kołowe o 
mocy netto wg SAE 
J1349/ISO 9249 min. 
177 kW (240 KM) i 
pojemności 
geometrycznej łyżki 
wg SAE J1265 min. 
4,0m

3 
z wagą,  

 

2     

 

część nr 3 zamówienia: 

Lp. 

Nazwa sprzętu oraz 
parametry techniczne 

sprzętu wymagane 
przez Zamawiającego 

Niezbędna ilość 
sprzętu 

wymagana 
przez 

Zamawiającego 

Nazwa sprzętu oraz 
parametry 

techniczne sprzętu 
oferowanego przez 

Wykonawcę 

Ilość sprzętu 
jakim 

dysponuje 
Wykonawca 

Nr fabryczny 
Podstawa 

dysponowania 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

walec Jednobębnowy 
wibracyjny z bębnem 
DP o parametrach: 
moc min. 95 kW (130 
KM),masa bębna min. 
6 900 kg, statyczny 
nacisk liniowy min. 
350 N/cm, siła 
zagęszczania 180 
kN amplituda 0,9 mm 
częstotliwość 35 Hz 

1     

2 

Koparka gąsienicowa 
podsiębierna o mocy 
min. 142 kW (190 
KM), nacisku na 
podłoże nie większym 
niż 50,2 kPa, 
pojemności naczynia 
koparki wg SAE J1265 
min. 1 m

3
 

1     

3 

koparko – ładowarka 
kołowa o mocy min. 
63 kW(86KM), o 
pojemności  naczynia   
koparki wg SAE 
J1265 min. 0,16  - 
0,25 m

3
, o pojemności 

łyżki ładowarki wg 
SAE J1265  min. 1,0 
m

3
,  z możliwością 

wymiany 
oprzyrządowania na 
młot udarowy lub 
łyżkę tzw. „skarpową”, 

2     

………………………………….………….……………….……………………………..  

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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………………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

WYKAZ OSÓB (OPERATORÓW) 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem ich  uprawnień do obsługi 

sprzętu niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacja o podstawie  

do dysponowania tymi osobami. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu monitoringu pojazdów i maszyn” . 
 
Część nr 1 zamówienia: 

 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj uprawnienia 
Dokument potwierdzający 
posiadane uprawnienia/

*
 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 

1 … … … … 

… … … … … 

 
/* - do wykazu należy dołączyć dokumenty dotyczące podanych uprawnień, wystawionych przez upoważnione jednostki.   

 
 

Część nr 2 zamówienia: 
 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj uprawnienia 
Dokument potwierdzający 
posiadane uprawnienia/

*
 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 

1 … … … … 

… … … … … 

 
/* - do wykazu należy dołączyć dokumenty dotyczące podanych uprawnień, wystawionych przez upoważnione jednostki.   
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Część nr 3 zamówienia: 
 

Lp. Imię i nazwisko Rodzaj uprawnienia 
Dokument potwierdzający 
posiadane uprawnienia/* 

Podstawa 
dysponowania 

1 2 3 4 5 

1 … … … … 

… … … … … 

 
/* - do wykazu należy dołączyć dokumenty dotyczące podanych uprawnień, wystawionych przez upoważnione jednostki.   

  

 
 

 

……………………………………………..………………………………………………..  

(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

        (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące podwykonawców  

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie SA, z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu monitoringu pojazdów i maszyn” 
 

 

 

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców / zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców1. 

 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje2: 

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

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

 

 

 

………………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić. 

2
  Uzupełnić w przypadku, gdy zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawców. 
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A – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 I 2 ZAMÓWIENIA 

 
 

WZÓR UMOWY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UMOWA 
 
zawarta w Jaworznie w dniu ..........................  pomiędzy: 
 
TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,  
NIP: 632 18 80 539, REGON: 240033634, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  
Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000228587, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, 
kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,  
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez: 

 
 
1. ..............................................  –   ...................................................................... 

 

2. .............................................. –   ...................................................................... 

a firmą: 
 
(pełna nazwa) ………………………………..…….…………  
z siedzibą w ............................................(dokładny adres)  
 
……………………………………………………………………….…………………… 
NIP: ….............................., REGON ........................., zarejestrowana/-y w 
....................................... pod numerem …...................................., kapitał zakładowy: 
…………………………………………... zwaną/-nym dalej  „Wykonawcą” i 
reprezentowaną/-nym przez: 
 
....................................................  –   ...................................................................... 

 
 
Niniejsza Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzętem specjalistycznym dla 
Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A w Jaworznie” - sprawa  
nr 19/2014/EEZP/IZ oraz na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

2. Oferty Wykonawcy z dnia ………… dla części nr 1 i 2 zamówienia 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego  Nr ……….z dnia …………. 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
Usług sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. 
z wykorzystaniem elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn. 

 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 

Termin realizacji Umowy: od dnia  ……….. do dnia  ……….., nie dłużej jednak niż do 
dnia, w którym łączna wartość wszystkich świadczeń wykonanych przez Wykonawcę 
na podstawie niniejszej Umowy osiągnie kwotę określoną w § 5 ust.3 Umowy. 

 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3. 

I  .Obowiązki Zamawiającego: 

1. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą pisemne zamówienia 
wystawione w okresach miesięcznych, oraz na dni wolne określające ilość godzin 
pracy sprzętu. 

2. Szacunkowe potrzeby sprzętowe na dni robocze w poszczególnych miesiącach 
roku składane będą Wykonawcy na 3 dni przed rozpoczęciem usługi w formie 
zapotrzebowania zawierającego rodzaj i ilość sprzętu, zmianę roboczą oraz czas 
ich pracy. 

3. Szczegółowe potrzeby sprzętowe na dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy 
składane będą Wykonawcy do godziny 13.00 ostatniego dnia roboczego przed 
rozpoczęciem usługi w formie zapotrzebowania zawierającego, rodzaj i ilość 
sprzętu, zmianę roboczą oraz czas pracy sprzętu. Wynagrodzenie za 
przepracowany czas w tym okresie nastąpi jak za dni robocze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji swoich potrzeb miesięcznych,  
w granicach do 25%, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do 
realizacji nie wcześniej niż po upływie 24 godzin liczonych od powiadomienia. 
Możliwość weryfikacji nie będzie skutkowała zmianą cen jednostkowych. 

5. W sytuacjach o charakterze nadzwyczajnym, istnieje możliwość realizacji usługi w 
oparciu o niżej określone zasady: 

1)  Jeżeli usługi będą miały charakter prac awaryjnych, Wykonawca zobowiązany 
jest do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego 
wykonania robót na podstawie zamówienia ustnego dyspozytora lub osoby do 
tego upoważnionej przez Zamawiającego. 

2)  Za prace awaryjne uważa się prace, których charakter i sposób organizacji 
oraz wykonanie wykracza poza normalny zakres działań organizacyjnych 
przyjętych  
u Wykonawcy. 
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3) Zamówienia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia Zamawiającego 
najpóźniej  
w następnym dniu roboczym z adnotacją, iż roboty wykonane miały charakter 
awaryjny. 

6. Osobami upoważnionymi do odbioru wykonanych usług ze strony Zamawiającego 
są kierownicy oddziałów Działu TOW. 

 

II. Obowiązki Wykonawcy: 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy wykonywaniu 
usług sprzętem specjalistycznym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w ramach wykonywania przez niego przedmiotu 
zamówienia.  

2. Wykonawca będzie świadczył usługi w systemie trzyzmianowym, we wszystkie 
dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo według potrzeb w dni 
wolne od pracy, w godzinach - zmiana A: 6.00-14.00,  zmiana B: 14.00-22.00,  
zmiana C: 22.00-6.00, ze zmianą operatorów na miejscu pracy. 

3. Wykonawca w czasie świadczenia usług będzie posiadał i stosował  
elektroniczny system monitoringu pojazdów i maszyn zwanym dalej systemem, 
skutecznie zabezpieczonego przed ingerencją w jego wskazania pozwalającego 
na: 

1) całodobowy monitoring pojazdów i maszyn przez cały czas ich pozostawiania  
w dyspozycji Zamawiającego, 

2) natychmiastową, całodobową lokalizację monitorowanych pojazdów i maszyn, 

3) gromadzenie danych, sporządzanie raportów okresowych i archiwizowanie 
informacji dotyczących: 

a) ogólnego czasu pozostawania maszyny w dyspozycji Zamawiającego (od 
momentu zgłoszenia się operatora do zakończenia jego pracy), 

b) identyfikacji operatora maszyny; 

4) dostępu w czasie rzeczywistym do zgromadzonych danych, 

5) Wykonawca na czas świadczenia usług udostępni Zamawiającemu 
nieodpłatny dostęp do systemu w pełnym zakresie, a w szczególności do: 

a) gromadzonych danych i raportów, 

b) systemu lokalizacji maszyn poprzez dostawę licencji w ilości minimum 3 szt. 
dla  
ZG Sobieski i minimum 3 szt. dla ZG Janina, 

4. Wszystkie maszyny przeznaczone do świadczenia usług muszą być wyposażone  
w urządzenia pozwalające na całodobowe: 

a)  monitorowanie za pomocą sygnału GPS maszyn budowlanych pracujących na 
terenie Zakładu Górniczego, 

b) natychmiastową ich lokalizację (położenie online), 

c) monitoring trasy, 

d) identyfikację obsługi maszyny, 
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e) dyspozycyjny czas pracy dla danej maszyny z podziałem na poszczególnych 
operatorów, 

f) czas początkowy i końcowy każdej jazdy, 

g) przerwa między jazdami, 

h) dyspozycyjny czas pracy sumaryczny dla danej maszyny, 

i) sumaryczny czas pracy silnika, 

j) czas pracy przy wyłączonym silniku, 

k) czas pracy silnika w trybie jałowym, 

l) czas pracy silnika w trybie obciążonym, 

ł) rozróżnienie pracy maszyny według 3 ustawionych limitów obrotów silnika ( 
podlimit,     stan idealny, nadlimit), 

m) rozróżnienie czasu postoju na miejscu (nie pracuję), a czasu pracy – ruchu 
(przesuwa materiał), 

n) przenoszenie danych online, 

o) precyzyjny zapis wykonanej pracy, wykonanych kursów lub intensywności 
wykorzystania elementów wykonawczych urządzenia (np. ruch lemiesza lub łyżki 
roboczej) 

p) opracowanie danych wykorzystania maszyny, 

r) przegląd niestandardowych stanów. 

1) Zamontowany system powinien umożliwiać w formie czytelnej dla użytkownika        

wyświetlanie i prezentowanie danych pomiarowych przesłanych z urządzeń   
zainstalowanych  na maszynach. System poza monitoringiem online 
standardowych parametrów (GPS, zasilanie, stacyjka, prędkość jazdy, postój) i 
wizualizacją na mapie, winien umożliwiać również prezentację przejrzystych 
wykresów oraz raportów i analiz zawierających między innymi: 

a) dyspozycyjny czas pracy dla danej maszyny z podziałem na poszczególnych 
operatorów, 

b)  dyspozycyjny czas pracy sumaryczny dla danej maszyny, 

c) sumaryczny czas pracy silnika, 

d) czas pracy operatora przy wyłączonym silniku, 

e) czas pracy silnika w trybie jałowym, 

f) czas pracy silnika w trybie obciążonym, 

g) analizę pracy maszyny w okresie rozliczeniowym z podziałem na czas pracy 
na biegu jałowym i pod obciążeniem. 

2)  Urządzenia służące do monitoringu pracy sprzętu powinny posiadać m.in.: 

a) Świadectwo Homologacyjne WE Ministerstwa Infrastruktury na zgodność z 
Dyrektywą 2004/104/WE, 

b) Opinię Techniczną potwierdzającą spełnienie praktycznych wymagań w 
zakresie skuteczności zabezpieczenia w klasie standardowej wydaną przez 
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 
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c) certyfikat typu CE dla urządzeń elektronicznych, legalizację i wdrożony system 
bezpieczeństwa danych. 

  3)   Wykonawca, na czas realizacji przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu            
        dostęp do systemu w celu bieżącego nadzoru poprzez: aplikację opartą o strony 

WWW, 
        aplikację opartą o urządzenia mobilne z systemami strony WWW m. in. do: 

a) gromadzonych danych i raportów, 

b) analiz efektywności wykorzystania pojazdów i maszyn, 

c) systemu lokalizacji pojazdów i maszyn. 

5. Zamawiający wymaga podczas świadczenia usług, aby szyby kabin operatorów 
we wszystkich sprzętach zostały zabezpieczone siatkami zabezpieczającymi 
przed przypadkowym ich rozbiciem przez spadający urobek lub inne elementy. 

   6.Przez „czas zatrudnienia” rozumie się liczony w godzinach czas pracy jednostki   
sprzętowej, sprawnej technicznie, z obsługą o odpowiednich kwalifikacjach, z 
ważnymi uprawnieniami do jej obsługi. 

7.Wykonawca poprzez swoje osoby dozoru przyjmuje bezpośrednią 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewni co najmniej  6 
osób dozoru do realizacji przedmiotu zamówienia, sprawujących ciągły nadzór nad 
pracownikami i realizacją zamówienia na trzech zmianach roboczych, po trzech na 
każdy z Zakładów Górniczych. Wymienione osoby muszą posiadać wydane przez 
Okręgowy Urząd Górniczy stwierdzenie kwalifikacji dla co najmniej osoby średniego 
dozoru ruchu o specjalności przeróbki mechanicznej węgla lub mechanicznej w 
zakresie maszyn i urządzeń powierzchniowych w poziemnych zakładach 
górniczych wydobywających węgiel kamienny lub stwierdzenie kwalifikacji wydane 
przez Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Sobieski Kierownika Ruchu 
Zakładu Górniczego Sobieski lub Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego 
Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina na podstawie zdanego 
egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną  powołaną przez Dyrektorów 
Technicznych Zakładów Górniczych Sobieski i Janina, w oparciu o § 6 pkt. 1 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 139 poz. 1169 
wraz późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 
roku w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. nr 
275. poz. 1628).  

Przed rozpoczęciem wykonania zobowiązań umownych Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu potwierdzone kserokopie kwalifikacji. Zmiana osób dozoru, o 
których mowa wyżej nie stanowi zmiany Umowy. 

8. Wykonawca poprzez swoje osoby dozoru przejmuje bezpośrednią 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników i sprzętu 
specjalistycznego zatrudnionego do wykonania usług będących przedmiotem 
Umowy. 

9. W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca zabezpieczy sprzęt rezerwowy, o takich 
samych parametrach na własny koszt i na warunkach określonych w Umowie, 
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

10.  Wykonawca zagwarantuje: 
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1) wykonanie usług zgodnie z obowiązująca technologią i instrukcjami, 

2) realizację poleceń osób dozoru Zamawiającego uprawnionych do kontroli 
prowadzonych usług w zakresie: 

a) ilości i rodzaju sprzętu zatrudnionego w poszczególnych miejscach pracy, 

b) czasu pracy, 

c) przestrzegania technologii prowadzonych prac, przepisów bhp i 
przeciwpożarowych, 

d) sposobu parkowania (postoju) sprzętu,  

e) zabezpieczenia sprzętu przed osobami nieuprawnionymi do jego obsługi. 

11. Wykonawca zabezpieczy przed osobami niepowołanymi sprzęt w rejonach jego 

parkowania. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników oraz do realizacji 
robót zgodnie z obowiązującymi na terenie zakładu górniczego przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa p/pożarowego, zasad BHP, prawa geologicznego i 
górniczego, zarządzeń wewnętrznych Zamawiającego.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w 
obowiązkach stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego stanowiących 
załącznik nr. 2 do niniejszej Umowy.                                                                   

14. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualna polisę 
OC w zakresie prowadzonej  działalności na wartość sumy gwarancyjnej 
minimum 500.000,00 zł .Kopię polisy OC potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem Wykonawca dostarczy osobom odpowiedzialnym za realizację 
umowy ze strony Zamawiającego określonych w  § 6 ust. 1 w dniu podpisania 
umowy pod rygorem zastosowania sankcji określonych w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy. 

15. W przypadku wygaśnięcia polisy OC, o której mowa w ust.14. Wykonawca 
dostarczy do osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacja Umowy ze strony 
Zamawiającego aktualną polisę OC na kolejne okresy ubezpieczenia –  w 
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy – 
pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych w § 12 ust. 1 
pkt. 2 niniejszej Umowy. 

16. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub działające wspólnie dwa lub 
więcej podmioty nie tworzące Konsorcjum: Wszystkie podmioty  będące 
wykonawcą usługi ponoszą względem Zamawiającego solidarną 
odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą 
Umową. 

 

ZASADY ROZLICZEŃ 

§ 4. 

1. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą pisemne zamówienia 
wystawione w okresach miesięcznych, oraz na dni wolne określające ilość godzin 
pracy sprzętu. 

2. Rozliczenie czasu pracy sprzętu odbywać się będzie na podstawie kart pracy 
sprzętu potwierdzonych przez osoby dozoru Zamawiającego.  
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3. Rozliczanie wykonywanych usług następować będzie fakturami wystawianymi  
w okresach miesięcznych, na podstawie godzinowych kart pracy potwierdzonych 
przez osoby upoważnione przez Zamawiającego jednak nie więcej niż 7,5 godziny 
na zmianę na jednostkę sprzętową.  

4. Czas przeznaczony na obsługę techniczną powinien być przewidziany poza 
okresem zatrudnienia i wynosić nie więcej niż 30 minut na każdej zmianie 
roboczej. Nie dopuszcza się do wykonywania obsługi technicznej jednostek 
sprzętowych zatrudnionych na danej zmianie w tym samym czasie. 

5. Na podstawie czasu pracy zliczonego z kart pracy sprzętu zostanie spisany 
protokół końcowy będący załącznikiem do faktury.  

 

 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za usługi określone w § 1  
na podstawie cennika usług stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.           

2. Rozliczanie wykonywanych usług następować będzie fakturami wystawianymi  
w okresach miesięcznych, na podstawie godzinowych zamówień pracy 
potwierdzonych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Na podstawie 
tej sporządzone zostanie zestawienie wykonanych usług zatwierdzone przez 
Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich usług wykonanych przez 
Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty netto 
…………………… zł (słownie złotych ………………………./100) powiększonej o 
podatek od towarów i usług (VAT) według stawki …..%, tj. kwoty brutto 
…..………zł (słownie złotych …………………………./100). 

4. Wykonawca nie ma prawa dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku, 
gdy suma zamówień będzie niższa od wartości określonej w ust 3, z 
zastrzeżeniem § 4 ust.2 Umowy. 

5. Faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy muszą 
zawierać numer pod którym Umowa została wpisana do rejestru umów 
Zamawiającego oraz wskazywać, którego zakładu górniczego dotyczy. 

6. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą  
w rozumieniu ust. 10.  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu 
Zamawiającego. 

8. Fakturę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Jaworznie, ul. 
Grunwaldzka 37 w terminie 7 dni od daty potwierdzenia wykonania usługi za 
dany miesiąc. 

9. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy są zawarte w cenie 
jednostkowej Umowy 

10. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
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11. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

12. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do 
naliczania i dochodzenia odsetek. 

13. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma: 
Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego 
solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych 
niniejszą Umową. 

14. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma: 
Faktury z tytułu realizacji Umowy wystawiane będą przez 
……………………………………... 

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 6. 

 

1. Ze strony Zamawiającego: 

Dla ZG Sobieski 

1) Osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  

…………………………  tel. ………………… 

2) Osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy jest:  

…………………………  tel. ………………… 

Dla ZG Janina 

3)  Osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  

…………………………  tel. ………………… 

4) Osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy jest:  

…………………………  tel. ………………… 

2. Ze strony Wykonawcy: 

Dla ZG Sobieski 

……………………………………………… tel. ……………………….. 

Dla ZG Janina 

……………………………………………… tel. ……………………….. 

 

3. Osoby ze strony Wykonawcy, o których mowa w ust. 2, będą sprawować funkcję 
stałych koordynatorów, z którymi osoby wymienione w ust.1 będą miały stały 
kontakt telefoniczny umożliwiający usuwanie bieżących problemów wynikających 
z realizacji Umowy. 

4. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu, lecz 
Strony zobowiązane są o tej zmianie nawzajem niezwłocznie się poinformować w 
formie pisemnej. 
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POUFNOŚĆ 

§ 7. 

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w 
ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz 
zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane 
lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z 
Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji 
warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz 
w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione 
Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały 
pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o 
charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, 
organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące 
Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych,           
z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z 
którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne). 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, 
upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub 
wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji 
Poufnych. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji 
Poufnych: 

1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego 
zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności; 

3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia 
takich informacji; 

4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 

5) które stanowią informacje powszechnie znane. 

5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać 
Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem 
zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w 
Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie 
wiąże Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub 
odstąpienia od Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się 
przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a 
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także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub 
zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich 
kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla 
celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. 

8. Postanowień ust. 1 do 7 nie stosuje się w zakresie określonym w ustępie 9 i 10. 

9. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska 
Energia S.A. jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, 
wyraża zgodę na podawanie do publicznej informacji 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 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) 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. 2009, Nr 33, poz. 259).  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek 
zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów 
o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 4. (tj. informacje wymagane do 
zidentyfikowania Wykonawcy – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy 
Kapitałowej.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 8. 

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może 
od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności 
Kodeksem cywilnym. 

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na 
podstawie  
ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w 
całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w 
Umowie,  
a w szczególności  

1) nie przedłoży przed dniem określonym w Umowie jako dzień rozpoczęcia usługi 
będącej przedmiotu Umowy właściwych pozwoleń, decyzji lub innych 
dokumentów wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy; 

2) nie rozpocznie usługi będącej przedmiotem Umowy w terminie bez 
uzasadnionej przyczyny lub przerwie usługę i przerwa ta trwała będzie dłużej 
niż 8 godz. 

3) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym 
mowa w § 7 Umowy; 

3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy 
Strona uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 
uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
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4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9. 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron 
lub na podstawie §13 ust.5. 

2. Niezależnie od postanowień §2 i §5 ust. 3 Zamawiający może bez podania 
przyczyn rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

PRAWO WŁAŚCIWE 

§ 10. 

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

 

SĄD WŁAŚCIWY 

§ 11. 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

KARY UMOWNE 

§ 12. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 

4) w przypadku niezrealizowania zamówienia miesięcznego lub dobowego na dni 
wolne, o którym mowa w § 4 ust. - 1 w wysokości 300% kwoty netto 
niezrealizowanego zamówienia; 

5) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku, o którym mowa w 
§ 3 ust. 15 Umowy - w wysokości  0,01% kwoty netto należnej Wykonawcy na 
podstawie § 5 ust. 3 - za każdy dzień opóźnienia; 

6) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od 
Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% 
kwoty netto należnej Wykonawcy na podstawie § 5 ust.3 Umowy; 

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego 
w § 7 Umowy - w wysokości 1% kwoty netto należnej Wykonawcy na podstawie 
§ 5 ust.3  Umowy- za każde jednorazowe naruszenie tego obowiązku. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Wykonawcy kary umownej w przypadku gdy, którakolwiek ze Stron odstąpi od 
Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy 
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Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w 
wysokości 10% kwoty netto należnej Wykonawcy na podstawie § 5 ust.3 Umowy; 

3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w 
całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej 
jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w 
Kodeksie cywilnym. 

6. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od daty sporządzenia dokumentu 
obciążeniowego. 

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 13. 

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na 
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu 
należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w 
szczególności: 

1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne 
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; 

2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; 

4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 
demonstracje,  
z wyłączeniem strajków u Stron. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się                
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły 
Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach 
stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie 
może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w 
którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do 
kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć 
działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz 
czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to 
spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o 
charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres 
dłuższy niż jeden miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia 
dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 
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4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną 
porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie 
pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym 
zgodnie z ust. 4. każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez 
zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 

 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

§ 14. 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie 
praw lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią 
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków 
wynikających         
z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez 
Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, 
określonych warunków lub przesłanek. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

§ 15. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie 
ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanego 
Systemu Zarzadzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i 
przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych 
dotyczących ochrony środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postepowania w trakcie wykonywania 
niniejszej umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego 
zagrożenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną 
odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się 
do: 

1) prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa  

2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania 
postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w 
miejscu wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach 
obowiązującego              
u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania. 
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ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 16. 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie i na warunkach 
określonych  
w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy 
poprzez jego przedłużenie w stosunku do terminu wskazanego w § 2, nie więcej 
jednak niż o 3 miesiące, jeżeli do dnia ……. wartość wszystkich zamówień 
złożonych przez Zamawiającego na podstawie Umowy nie osiągnie kwoty netto 
określonej w §5 ust. 3. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy powodujących 
obniżenie kosztów realizacji Umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych usług 
określonych w załączniku nr 1 do Umowy.  

4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług Strony 
zobowiązują się dokonać zmiany w §5 ust. 3 – z mocą obowiązującą od dnia 
wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez: 

 

a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług w §5 ust. 3 
nową stawką. 

b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto w §5 ust. 3 nową kwotą obliczoną 
według wzoru: 

BN=[NW x (1 + VD/100)]  + [(N – NW) x (1 + VN/100)] 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

                BN  – nowa wartość brutto usług na podstawie umowy [zł], 

   NW  – wartość netto usług zrealizowanych przez Wykonawcę przed 
wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług [zł], 

   VD  – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%], 

   N  – wartość netto określona w §5 ust. 3 [zł], 

   VN  – nowa stawka podatku od towarów i usług [%]. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. 

1. W sprawach nieuregulowanych Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, 
muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, z 
zastrzeżeniem § 3 pkt II ust. 7 i § 6 ust. 4. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 
145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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Załączniki:  

Załącznik nr 1- Cennik usług 

Załącznik nr 2- Obowiązki stron w zakresie „Prawa geologicznego i górniczego” 

Załącznik nr 3- Wzór zamówienia i zapotrzebowania 

Załącznik nr 4- Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 
 

 
Załącznik nr 1 

do umowy zawartej pomiędzy 
TAURON Wydobycie S.A. 

a firmą ……………………..……………… 
 
 
 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM 
Dla TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie 

Zakład Górniczy………….w…………………….. 

 

Lp 
Typ sprzętu 
wyszczególnienie 

Moc silnika/ 
pojemność łyżki, 

itp. 

Cena jednostkowa 
netto 

[zł/godz.] 

Podatek VAT 
[%] 

1     

2     

….     

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 
do umowy zawartej pomiędzy 

TAURON Wydobycie S.A. 
a firmą ……………………..……………… 

 

 

Obowiązki Stron w zakresie „Prawa Geologicznego i Górniczego" 
dotyczące wykonywania robót w ruchu zakładów górniczych 

TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI  
w Jaworznie Zakład Górniczy JANINA w Libiążu. 

 
 
 

§ 1. 

Obowiązki w zakresie Prawa Geologiczno-Górniczego: 

Niniejsze Obowiązki stron w zakresie „Prawa Geologicznego i Górniczego"  
dotyczące wykonania przedmiotu umowy na: „Świadczenie usług sprzętem 
specjalistycznym dla Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A. z 
wykorzystaniem elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn” – sprawa 
nr 19/2014/EEZP/IŻ precyzują wzajemne zobowiązania stron umowy oraz 
ustalenia organizacyjno-techniczne, wynikające z obowiązujących przepisów, 
aktów wykonawczych.  

Prace związane z realizacją umowy będą wykonywane w okresie trwania umowy.  

Roboty prowadzone będą zgodnie z obowiązującym Planem Ruchu TAURON 
Wydobycie S. A. Zakład Górniczy SOBIESKI oraz  Zakład Górniczy JANINA.  

Zakres i sposób wykonania prac będzie zgodny z technologią i instrukcją 
wykonywania prac. Technologię wykonywania robót opracuje Wykonawca, 
stosowne instrukcje Zamawiający.  Przed rozpoczęciem robót w ruchu zakładu 
górniczego oba w/w dokumenty muszą zostać zatwierdzone przez Kierownika 
Ruchu Zakładu Górniczego TAURON Wydobycie S.A. Dyrektora Technicznego 
Zakładu Górniczego.  

 

§ 2. 

Wykonawca zobowiązany jest : 

1) Dostosować działalność firmy w zakresie realizacji usługi w ruchu zakładu 
górniczego do wymogów określonych w aktach prawnych:  

 Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z 09 czerwca 2011 r. (Dz. U.  Nr 
163, poz. 981) wraz z aktami wykonawczymi, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych zakładach górniczych 
(Dz.U.2002 nr 139, poz.1169 z późniejszymi zmianami ).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 
kwalifikacji osób w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. nr. 
275, poz.1628),  
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 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (jednolity tekst Dz. U z 
1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami 
wykonawczymi, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 lipca 2009 w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr.105, poz. 870)   

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 
BHP (Dz. U. 1997 nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(jednolity tekst Dz. U.2003 nr 169, poz.1650), 

 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U 2002 nr 199, poz. 1673  
z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego  
w zakładach górniczych z dnia 01 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 72 , poz. 
655), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w 
sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. 2002 nr 191,poz. 1596 z późniejszymi zmianami). 

2) Zapewnić kierownictwo i dozór nad wykonywanymi robotami przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zgodnie z art. 112 ustawy "Prawo 
Geologiczne i Górnicze". Wykaz osób dozoru i kierownictwa przewidzianych 
do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego TAURON Wydobycie SA. lub osobie 
posiadającej Jego pełnomocnictwo przed rozpoczęciem robót do 
zatwierdzenia. W przypadku zaistnienia zmian, Wykonawca ma obowiązek 
wykaz na bieżąco aktualizować i zatwierdzać jw. 

3) Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia część schematu 
organizacyjnego z wyszczególnieniem osób kierownictwa i dozoru ruchu, które 
sprawować będą nadzór nad robotami oraz przedłożyć odpisy posiadanych 
stwierdzeń kwalifikacji ww. osób wydanych przez organy państwowego nadzoru 
górniczego lub Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego oraz dostarczyć 
technologię wykonywania robót zatwierdzoną przez KRZG w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem robót.  

4) Przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres obowiązków i 
odpowiedzialności osób sprawujących kierownictwo i nadzór nad 
wykonywanymi robotami, oświadczenia osób dozoru ruchu Wykonawcy o 
spełnieniu obowiązku zapoznania się z planem ruchu i ratownictwa, określenie 
ilości kontroli robót ze strony osób kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy.  

5) Posiadać służbę BHP i przejąć na siebie wszelkie obowiązki, odpowiedzialność  
i uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów, a w szczególności 
przepisów "Prawa Geologicznego i Górniczego": 

a) odpowiadać za całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pracy 
załogi zatrudnionej w rejonie, za który jest odpowiedzialny Wykonawca, 
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b) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik 
Wykonawcy, powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, zabezpieczyć 
miejsce wypadku,  

c) sporządzać dokumentację powypadkową. 

6) Pouczyć wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Zakładu 
Górniczego o obowiązkach wynikających z art. 119 ust. l ''Prawo Geologiczne i 
Górnicze". 

7) Prowadzić dokumentację szkoleń pracowników i instruktaży stanowiskowych.  

8) Zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie 
Górniczym SOBIESKI i JANINA porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp 
oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności  
i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a 
także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg 
obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie 
górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.  

9) Zatrudniać w zakładzie górniczym wyłącznie pracowników posiadających 
aktualne badani lekarskie dopuszczające do pracy. 

10) W przypadku zaistnienia stanu zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników 
lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego, Wykonawca obowiązany jest 
natychmiast wstrzymać prowadzenie prac w strefie zagrożenia, wycofać 
pracującą załogę w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie 
dyspozytora kopalni i kierownictwo ruchu Zakładu Górniczego.  

11) Wykonywać i przestrzegać polecenia wpisane przez Zamawiającego do 
Oddziałowej książki raportowej i kontroli robót przez osoby kierownictwa  i 
wyższego dozoru ruchu.  

12) Wyposażyć swoich pracowników w odzież ochronną i roboczą, obuwie 
robocze, środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zarządzeniami Zamawiającego oraz   w podstawowe narzędzia niezbędne do 
prowadzenia robót. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży 
ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego. 

13) Obłożyć na każdej zmianie roboczej co najmniej jedną osobę w  rejonie 
prowadzenia robót, przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy i 
odpowiednio wyposażoną (torba sanitarna, nosze). 

14) Zapoznać w niezbędnym zakresie z Planem Ruchu kopalni osoby 
kierownictwa i dozoru ruchu. 

15) Zapewnić ochronę mienia i przepisów przeciwpożarowych w miejscu 
wykonywania robót. 

16) Przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót informację o 
zagrożeniach występujących w trakcie realizacji umowy i ich wpływie na 
środowisko. 

17) Zapoznać się przed rozpoczęciem robót i przestrzegać podczas realizacji 
umowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania bhp 
oraz zarządzania środowiskowego. 

18) Zapoznać załogę Wykonawcy przed rozpoczęciem robót w niezbędnym 
zakresie  
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z Dokumentem Bezpieczeństwa Zamawiającego, prowadzić ciągłą analizę i 
ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz 
przedkładać udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi 
Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego. 

19) Zgłaszać do Działu BHP i Szkolenia Zamawiającego ostatniego dnia 
każdego miesiąca wszystkie wypadki pracowników Wykonawcy, choroby 
zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe zaistniałe w danym 
miesiącu. 

20) Utrzymywać ład i porządek w miejscu wykonywania prac. 

21) Przestrzegać procedury obowiązującego w TAURON Wydobycie S.A. 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w 
zakresie zarządzania bhp oraz zarządzania środowiskowego podczas 
wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 
4. 4.10 normy PN-N-18001, obligatoryjnego zgłaszania wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród 
pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz TAURON 
Wydobycie S.A. 

22) Prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników 
zawierającą: 

a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników 
zatrudnionych  
w ruchu Zakładu Górniczego SOBIESKI oraz Zakładu Górniczego JANINA  

b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,  

c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników 
firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego SOBIESKI oraz 
Zakładu Górniczego JANINA 

d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, 
psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 

e) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa 
właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi 
instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac, 

f) wykaz pracowników zapoznanych z obowiązującym Planem Ruchu i 
projektami technicznymi. 

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie 
odpowiednich służb Zamawiającego. 

23) Przestrzegać wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych  
w obowiązujących w TAURON Wydobycie S. A. procedurach: 

- P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,  

- P-3.2 Procedura postępowania z odpadami, 

- P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego, monitorowania i pomiarów dla 
znaczących aspektów środowiskowych i oceny zgodności z wymaganiami 
prawnymi i innymi wymaganiami. 
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§ 3. 

Zamawiający jest zobowiązany : 

1) Zapewnić, aby roboty zlecane do wykonania przez Wykonawcę ujęte były   
w obowiązującym Planie Ruchu Zakładu Górniczego Sobieski oraz  Planie 
Ruchu Zakładu Górniczego Janina. 

2) Umożliwić korzystanie z urządzeń łączności i sygnalizacji alarmowej.  

3) Zapewnić załodze Wykonawcy możliwość korzystania z ambulatorium 
(punkt opatrunkowy). 

4) W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwłocznie zawiadomić o 
zaistniałym wypadku Wykonawcę. Do czasu podjęcia przez służby 
Wykonawcy odpowiednich działań zapewnić pomoc dla osób, które uległy 
wypadkowi, udostępnić niezbędne informacje i materiały oraz udzielić 
wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy 
ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. 

5) Zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

6) Przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o zaistniałych wypadkach  
i zdarzeniach w resorcie górnictwa oraz tygodniową tematykę szkoleń BHP. 

7) Zapoznać Wykonawcę ze znaczącymi zagrożeniami występującymi w 
zakładzie górniczym Zamawiającego oraz rejestrem Znaczących Aspektów 
Środowiskowych. 

 

§ 4 

Wzajemne współdziałanie stron: 

1) Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie front robót w rejonie 
działalności zakładu górniczego, za który Wykonawca będzie 
odpowiedzialny w czasie prowadzenia robót w tym rejonie. 

2) Do przekazania miejsc pracy ze strony Zamawiającego zobowiązane są 
osoby funkcyjne wymienione w § 5 pkt.2 i 3 lub osoby przez nie 
wyznaczone. 

3) Z chwilą protokolarnego przejęcia rejonu robót, Wykonawca przejmuje  
w odniesieniu do wykonywanych robót wszystkie obowiązki i uprawnienia 
wraz  
z odpowiedzialnością wynikającą z Prawa Geologicznego i Górniczego 
oraz przepisów wykonawczych.  

4) W celu zapewnienia właściwej współpracy i koordynacji robót w ramach 
zakładu górniczego pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze 
strony Zamawiającego i Wykonawcy, będą się odbywały spotkania w 
terminach uzależnionych od potrzeb ruchowych. 

5)  Kontrolę załogi Wykonawcy, na okoliczność trzeźwości oraz posiadania 
środków do   wzniecania ognia prowadzi Zamawiający i Wykonawca.  

6) Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych 
środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie 
prowadzonych przez Wykonawcę robót. 



Nr referencyjny: 19/2014/EEZP/IZ            Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

 

§ 5. 

Zakres koordynacji, nadzoru ze strony Zamawiającego  

nad pracami wykonywanymi w ruchu Zakładu Górniczego: 

 

1) Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Sobieski, Kierownik Ruchu 
Zakładu Górniczego Sobieski i Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego 
Janina, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego Janina odpowiedzialny jest za 
prowadzenie ruchu zakładu górniczego – każdy w swoim zakresie, w tym za 
zatwierdzenie stosownych projektów technicznych i instrukcji. 

2) Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej Kierownik Działu Przeróbki 
Mechanicznej Zakładu Górniczego Sobieski i Janina TAURON Wydobycie 
S.A. odpowiedzialny jest za całokształt realizacji niniejszej umowy, w 
szczególności za realizację harmonogramu robót określonego umową, 
nadzór nad zgodnością prowadzonych robót z aktualnym planem ruchu oraz 
zatwierdzoną technologią wykonywania prac. 

3) Za koordynację oraz nadzór nad robotami odpowiedzialni są :  

- Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego Sobieski i Janina ds. 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania – w zakresie spraw dotyczących 
Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka 
zawodowego, 

- Kierownik Przeróbki Mechanicznej w zakresie kontroli i koordynacji 
prowadzonych robót; 

- Nadsztygar Przeróbki Mechanicznej odpowiedzialny za  kontrolę nad 
prowadzeniem robót oraz dokumentacji czasu pracy sprzętu.  

- Kierownik składowiska odpadów odpowiedzialny za kontrolę i 
koordynację prowadzonych robót; 

- Bezpośrednią kontrolę nad wykonywanymi robotami oraz ich 
koordynacją sprawować będą: 

o Sztygar Oddziału Przeróbki Mechanicznej Węgla NNM, ONW, NNK,  

o Dozór zmianowy oddziału NNM, ONW 

4) Szczegółowy zakres i częstotliwość kontroli nad prowadzeniem robót ze 
strony Zamawiającego i Wykonawcy określać winny odpowiednie projekty 
techniczne. 

§ 6. 

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia 
postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby 
nadzorujące i dozorujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek 
odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem 
włącznie. 
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§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 8. 

Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu – 
pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

Załącznik został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 
 

    Zamawiający:        Wykonawca: 
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Załącznik nr 3 

do umowy zawartej pomiędzy 
TAURON Wydobycie S.A. 

a firmą ……………………..……………… 
 

 
ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT 

(wzór) 
 
 

TAURON Wydobycie S.A.                                                    ………………………… 
Zakład Górniczy ………………       data 
ul. …………………………….. 
TOW/      ….     / 201…. 
 
 
                                                                                        Nazwa Firmy 

                                                                             ………………………… 
                                                                             ………………………… 
                                                                                ……………………….                                                                                    
 
 
 
      Zapotrzebowanie na sprzęt specjalistyczny w dniach…………...2014-2015r.  

 
 
Lp. 
 

 
Oddział 

 
       Nazwa 

      Termin                                Zmiana 

 
  od 

 
   do 

 
       I           

 
        II 

 
       III 

       
 

  

       
 

 

 
 
 
 
                                                                                                          
…………………………… 
             TOW 
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ZAMÓWIENIE 
(WZÓR) 

 
 

ZAMÓWIENIE  usługi  z dn. ………………. 

Zamawiający:  
TAURON Wydobycie SPÓŁKA AKCYJNA 
43-600 JAWORZNO, UL. GRUNWALDZKA 37 

TEL: (032) 618 50 00 
FAX: (032)616 4476 
Regon 240033634  
NIP 6321880539 

KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, 
Nr KRS: 0000228587 

Kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł 
Kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł 

Zamówienie usługi 

 
 

(nr umowy) 
Zgodnie z rejestrem umów 

Zamawiającego 

 
Wykonawca: 

 

 

Realizacja  zamówienia dla 
ZG Janina ZG Sobieski/……. 

 

 
Warunki zamówienia: 
1. Termin realizacji: od…………., zgodnie  z warunkami umowy nr:  ……………z dnia ……………….. 
2. Termin płatności: zgodnie z warunkami umowy nr: …………………z dnia …………………... 

Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać: numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów 
Zamawiającego. 

3. Okres gwarancji: nie dotyczy. 

Lp. Nazwa zamawianej usługi  
Jednostka 

Miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 

netto [zł] 

Wartość netto 

[zł] 

1. 
 
 

godz.    

2. 
  
 

godz.    

3. 
 
 

godz.    

 
Szacunkowa wartość netto zamówienia: ……….. zł. 

                                                                                                                  (słownie: …………………………….. zł) 

 

   
                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY:          
 
 

                                                                                   .................................................................... 
                                   Członek Zarządu-Dyrektor odpowiedniego Pionu 

 

  

                                                                                                                

                                                                                                    

                                                                                  .....................................................................                              
                                                                         Członek  Zarządu                                                         
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Załącznik nr 4 
do umowy zawartej pomiędzy 

TAURON Wydobycie S.A. 
a firmą ……………………..……………… 

 
Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  

w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
 
 
 

L.p. nazwa adres NIP 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA 
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B – DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA 
 
 

WZÓR UMOWY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UMOWA 
 

zawarta w Jaworznie w dniu ..........................  pomiędzy: 

 
TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, 
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,  
NIP: 632 18 80 539, REGON: 240033634, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym  
Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000228587, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 
352.040.780,00 zł,  
zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez: 

 

1. .................................................................  –   ...................................................................... 

 

2. .................................................................  –   ...................................................................... 

a firmą: 
 
(pełna nazwa)…………… z siedzibą w ............................................(dokładny adres)  
 
……………………………………………………………………….…………………… 
NIP: ….............................., REGON ........................., zarejestrowana/-y w 
....................................... pod numerem …...................................., kapitał zakładowy: 
…………………………………………... zwaną/-nym dalej  „Wykonawcą” i reprezentowaną/-
nym przez: 

 

.....................................................................  –   ...................................................................... 

 
 
Niniejsza Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów 
Górniczych TAURON Wydobycie S.A w Jaworznie” - sprawa  
nr 19/2014/EEZP/IZ,  oraz na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

2. Oferty Wykonawcy z dnia ………… dla części nr 3 zamówienia. 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego  Nr ……….z dnia …………. 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego „Usług 
sprzętem specjalistycznym dla Zakładów TAURON Wydobycie S.A. z wykorzystaniem 
elektronicznego systemu monitoringu pojazdów i maszyn”. 

 

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 

 

Termin realizacji Umowy: od dnia  ……….. do dnia  ……….., nie dłużej jednak niż do dnia,  
w którym łączna wartość wszystkich świadczeń wykonanych przez Wykonawcę na podstawie 
niniejszej Umowy osiągnie kwotę określoną w § 5 ust.3 Umowy. 

 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3. 

I  .Obowiązki Zamawiającego: 

1. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą pisemne zamówienia wystawione 
w okresach miesięcznych, oraz na dni wolne określające ilość godzin pracy sprzętu. 

2. Szacunkowe potrzeby sprzętowe na dni robocze w poszczególnych miesiącach roku 
składane będą Wykonawcy na 3 dni przed rozpoczęciem usługi w formie 
zapotrzebowania zawierającego rodzaj i ilość sprzętu, zmianę roboczą oraz czas ich 
pracy. 

3. Szczegółowe potrzeby sprzętowe na dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy składane 
będą Wykonawcy do godziny 13.00 ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem usługi 
w formie zapotrzebowania zawierającego, rodzaj i ilość sprzętu, zmianę roboczą oraz 
czas pracy sprzętu. Wynagrodzenie za przepracowany czas w tym okresie nastąpi jak za 
dni robocze. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji swoich potrzeb miesięcznych,  
w granicach do 25%, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do 
realizacji nie wcześniej niż po upływie 24 godzin liczonych od powiadomienia. Możliwość 
weryfikacji nie będzie skutkowała zmianą cen jednostkowych. 

5. W sytuacjach o charakterze nadzwyczajnym, istnieje możliwość realizacji usługi w oparciu 
o niżej określone zasady: 

1)  Jeżeli usługi będą miały charakter prac awaryjnych, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do niezwłocznego wykonania robót 
na podstawie zamówienia ustnego dyspozytora lub osoby do tego upoważnionej przez 
Zamawiającego. 

2)  Za prace awaryjne uważa się prace, których charakter i sposób organizacji oraz 
wykonanie wykracza poza normalny zakres działań organizacyjnych przyjętych u 
Wykonawcy. 

3) Zamówienia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia Zamawiającego najpóźniej  
w następnym dniu roboczym z adnotacją, iż roboty wykonane miały charakter 
awaryjny. 
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6. Osobami upoważnionymi do odbioru wykonanych usług ze strony Zamawiającego są 
kierownicy oddziałów Działu TOW. 

II. Obowiązki Wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy wykonywaniu 
usług sprzętem specjalistycznym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z przyczyn 
leżących po stronie wykonawcy w  ramach wykonywania przez niego przedmiotu 
zamówienia.  

2. Wykonawca będzie świadczył usługi w systemie jednozmianowym, we wszystkie dni 
robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo według potrzeb w dni wolne od 
pracy, w godzinach - zmiana A: 6.00-14.00. 

3. Przez „czas zatrudnienia” rozumie się liczony w godzinach czas pracy jednostki 
sprzętowej, sprawnej technicznie, z obsługą o odpowiednich kwalifikacjach, z ważnymi 
uprawnieniami do jej obsługi. 

4. Wykonawca poprzez swoje osoby dozoru przejmuje bezpośrednią odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo swoich pracowników i sprzętu specjalistycznego zatrudnionego do 
wykonania usług będących przedmiotem Umowy. 

5. W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca zabezpieczy sprzęt rezerwowy, o takich 
samych parametrach na własny koszt i na warunkach określonych w Umowie, bez prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

6.  Wykonawca zagwarantuje: 

1)   wykonanie usług zgodnie z obowiązująca technologią i instrukcjami, 

2) realizację poleceń osób dozoru Zamawiającego uprawnionych do kontroli 
prowadzonych usług w zakresie: 

a) ilości i rodzaju sprzętu zatrudnionego w poszczególnych miejscach pracy, 

b) czasu pracy, 

c) przestrzegania technologii prowadzonych prac, przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

d) sposobu parkowania (postoju) sprzętu,  

e) zabezpieczenia sprzętu przed osobami nieuprawnionymi do jego obsługi. 

7. Wykonawca zabezpieczy przed osobami niepowołanymi sprzęt w rejonach jego 

parkowania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników oraz do realizacji robót 
zgodnie z obowiązującymi na terenie zakładu górniczego przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa p/pożarowego, zasad BHP, zarządzeń wewnętrznych Zamawiającego.  

9. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualna polisę OC  

w zakresie prowadzonej  działalności na wartość sumy gwarancyjnej minimum 
50.000,00zł .Kopię polisy OC potwierdzonej za zgodność z oryginałem Wykonawca 
dostarczy osobom odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego 
określonych w  § 6 pkt 1 w dniu podpisania umowy pod rygorem zastosowania sankcji 
określonych w § 8 ust. 2 pkt 1 umowy. 

10. W przypadku wygaśnięcia polisy OC, o której mowa powyżej Wykonawca dostarczy do 
osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacja Umowy ze strony Zamawiającego 
aktualną polisę OC na kolejne okresy ubezpieczenia –  w nieprzekraczalnym terminie do 
7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy – pod rygorem zastosowania przez 
Zamawiającego kar umownych w § 12 ust. 1 . pkt.1 niniejszej Umowy. 
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11. W przypadku gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub działające wspólnie dwa lub więcej 
podmioty nie tworzące Konsorcjum: Wszystkie podmioty  będące wykonawcą usługi 
ponoszą względem Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie 
zobowiązań określonych niniejszą Umową. 

ZASADY ROZLICZEŃ 
§ 4. 

1. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą pisemne zamówienia wystawione 
w okresach miesięcznych, oraz na dni wolne określające ilość godzin pracy sprzętu. 

2. Rozliczenie czasu pracy sprzętu odbywać się będzie na podstawie kart pracy sprzętu 
potwierdzonych przez osoby dozoru Zamawiającego.  

3. Rozliczanie wykonywanych usług następować będzie fakturami wystawianymi  
w okresach miesięcznych, na podstawie godzinowych kart pracy potwierdzonych przez 
osoby upoważnione przez Zamawiającego jednak nie więcej niż 7,5 godziny na zmianę 
na jednostkę sprzętową.  

4. Czas przeznaczony na obsługę techniczną powinien być przewidziany poza okresem 
zatrudnienia i wynosić nie więcej niż 30 minut na każdej zmianie roboczej. Nie dopuszcza 
się do wykonywania obsługi technicznej jednostek sprzętowych zatrudnionych na danej 
zmianie w tym samym czasie. 

5. Na podstawie czasu pracy zliczonego z kart pracy sprzętu zostanie spisany protokół 
końcowy będący załącznikiem do faktury.  

 

 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 5. 

1. Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za usługi określone w § 1  
na podstawie cennika usług stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.           

2. Rozliczanie wykonywanych usług następować będzie fakturami wystawianymi  
w okresach miesięcznych, na podstawie godzinowych zamówień pracy potwierdzonych 
przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Na podstawie tej sporządzone 
zostanie zestawienie wykonanych usług zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich usług wykonanych przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty netto …………………… zł 
(słownie złotych ………………………./100) powiększonej o podatek od towarów i usług 
(VAT) według stawki 23%, tj. kwoty brutto …..………zł (słownie złotych 
…………………………./100). 

4. Wykonawca nie ma prawa dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy 
suma zamówień będzie niższa od wartości określonej w ust 3, z zastrzeżenia § 4 ust.2 
Umowy 

5. Faktury wystawione przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy muszą zawierać 
numer pod którym Umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego, oraz 
wskazywać którego zakładu górniczego dotyczy. 

6. Faktura bez numeru umowy nie jest prawidłowo wystawioną fakturą w rozumieniu ust. 
10.  

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu 
Zamawiającego. 

8. Fakturę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 
w terminie 7 dni od daty potwierdzenia wykonania usługi za dany miesiąc. 
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9. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej Umowy są zawarte w cenie 
jednostkowej Umowy 

10. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do 
naliczania i dochodzenia odsetek. 

13. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma: Wszystkie 
podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną 
odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą Umową. 

14. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum lub więcej niż jedna firma: Faktury z 
tytułu realizacji Umowy wystawiane będą przez ……………………………………... 

 

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 6. 

1. Ze strony Zamawiającego: 

Dla ZG Sobieski 

a) Osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  

…………………………  tel. ………………… 

b) Osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy jest:  

…………………………  tel. ………………… 

Dla ZG Janina 

a)  Osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  

…………………………  tel. ………………… 

b) Osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy jest:  

          …………………………  tel. ………………… 

2. Ze strony Wykonawcy: 

Dla ZG Sobieski 

……………………………………………… tel. ……………………….. 

Dla ZG Janina 

……………………………………………… tel. ……………………….. 

 

3. Osoby z strony Wykonawcy, o których mowa w ust. 2, będą sprawować funkcję stałych 
koordynatorów, z którymi osoby wymienione w ust.1 będą miały stały kontakt telefoniczny 
umożliwiający usuwanie bieżących problemów wynikających z realizacji Umowy. 

4. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymaga sporządzenia aneksu, lecz Strony 
zobowiązane są o tej zmianie nawzajem niezwłocznie się poinformować w formie 
pisemnej. 
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POUFNOŚĆ 

§ 7. 

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej 
tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się 
traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). 

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub 
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową     
(w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy,       
w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez 
względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób,             
 w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, 
prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, 
w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z 
którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest 
powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne). 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, 
upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub 
wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych. 

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 
Wykonawcy do zachowania poufności; 

3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 
informacji; 

4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 

5) które stanowią informacje powszechnie znane. 

5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje 
Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu 
Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby 
do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub 
zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i 
zaniechania własne. 

6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże 
Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od 
Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde 
pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty 
lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za 
wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca 
uprawniony jest zachować. 

8. Postanowień ust. 1 do 7 nie stosuje się w zakresie określonym w ustępie 9 i 10. 

9. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. 
jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na 
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podawanie do publicznej informacji 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 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) 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. 2009, Nr 33, poz. 259).  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 
wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
stanowiącej załącznik nr 3. (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania Wykonawcy – 
nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.  

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 8. 

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej 
odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem 
cywilnym. 

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie 
ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości 
lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie,  
a w szczególności  

1) nie przedłoży przed dniem określonym w Umowie jako dzień rozpoczęcia usługi 
będącej przedmiotu Umowy właściwych pozwoleń, decyzji lub innych dokumentów 
wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy; 

2) nie rozpocznie usługi będącej przedmiotem Umowy w terminie bez uzasadnionej 
przyczyny lub przerwie usługę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 8 godz. 

3) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 7 
Umowy; 

3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 
uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego 
do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9. 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron 
lub na podstawie §13 ust.5. 

2. Niezależnie od postanowień §2 i §5 ust. 3 Zamawiający może bez podania 
przyczyn rozwiązać Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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PRAWO WŁAŚCIWE 

§ 10. 

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

 

SĄD WŁAŚCIWY 

§ 11. 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

KARY UMOWNE 

§ 12. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kar umownych w następujących przypadkach: 

1) w przypadku niezrealizowania zamówienia miesięcznego lub dobowego na dni wolne  
o którym mowa  w § 4 ust.1 - w wysokości 300% kwoty netto niezrealizowanego 
zamówienia. 

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie obowiązku, o którym mowa w § 3  
ust. 10 Umowy - w wysokości  0,01% kwoty netto należnej Wykonawcy na podstawie § 
5 ust. 3 - za każdy dzień opóźnienia; 

3) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy  
w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% kwoty netto 
należnej Wykonawcy na podstawie § 5 ust.3 Umowy; 

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 7 
Umowy - w wysokości 1% kwoty netto należnej Wykonawcy na podstawie § 5 ust.3  
Umowy- za każde jednorazowe naruszenie tego obowiązku. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary 
umownej w przypadku gdy, którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy  
w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% kwoty netto należnej 
Wykonawcy na podstawie § 5 ust.3 Umowy; 

3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości 
lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym. 

6. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od daty sporządzenia dokumentu 
obciążeniowego. 

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 13. 

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 
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któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 
Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 

1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne; 

2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu; 

4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje,         
 z wyłączeniem strajków u Stron. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się                
 z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, 
zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę 
Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się 
wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 
wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich 
zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania 
skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane 
wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze 
długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden 
miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub 
rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną 
porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej 
zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie        
z ust. 4. każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 

 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

§ 14. 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub 
obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej 
zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających         
z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę 
dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych 
warunków lub przesłanek. 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

§ 15. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu 
Zarzadzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania 
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obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony 
środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postepowania w trakcie wykonywania niniejszej 
umowy, aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady,  
to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa  

2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania 
postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu 
wykonywania niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego              
u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania. 

 

 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 16. 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie i na warunkach określonych  
w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy 
poprzez jego przedłużenie w stosunku do terminu wskazanego w § 2, nie więcej jednak 
niż o 3 miesiące, jeżeli do dnia ……. Wartość wszystkich zamówień złożonych przez 
Zamawiającego na podstawie Umowy nie osiągnie kwoty netto określonej w §5 ust. 3. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy powodujących obniżenie 
kosztów realizacji Umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych usług określonych  
w załączniku nr 1 do Umowy.  

4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług Strony 
zobowiązują się dokonać zmiany w §5 ust. 3 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w 
życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez: 

a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług w §5 ust. 3 nową 
stawką. 

b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto w §5 ust. 3 nową kwotą obliczoną według 
wzoru: 

BN=[NW x (1 + VD/100)]  + [(N – NW) x (1 + VN/100)] 

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

                BN  – nowa wartość brutto usług na podstawie umowy [zł], 

   NW  – wartość netto usług zrealizowanych przez Wykonawcę przed wprowadzeniem 
nowej stawki podatku od towarów i usług [zł], 

   VD  – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%], 

   N  – wartość netto określona w §5 ust. 3 [zł], 

   VN  – nowa stawka podatku od towarów i usług [%] 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 17. 

1. W sprawach nieuregulowanych Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą 
być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, z zastrzeżeniem  § 6  
ust. 4. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1- Cennik usług 

Załącznik nr 2- Wzór zamówienia i zapotrzebowania 

Załącznik nr 3- Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej                

                        Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:              WYKONAWCA: 

 
 

Załącznik nr 1 
do umowy zawartej pomiędzy 

TAURON Wydobycie S.A. 

a firmą ……………………..……………… 
 
 
 

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH SPRZĘTEM SPECJALISTYCZNYM 

Dla TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie 

Zakład Górniczy………….w…………………….. 
 

Lp 
Typ sprzętu 
wyszczególnienie 

Moc silnika/ 
pojemność łyżki, itp. 

Cena jednostkowa 
netto 

[zł/godz.] 

Podatek VAT 
[%] 

1     

2     

….     

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 

do umowy zawartej pomiędzy 

TAURON Wydobycie S.A. 

a firmą ……………………..……………… 

 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT 
(wzór) 

 
 

TAURON Wydobycie S.A.                                                    ………………………… 
Zakład Górniczy ………………       data 
ul. …………………………….. 
TOW/      ….     / 201…. 
 
 
                                                                                        Nazwa Firmy 

                                                                             ………………………… 
                                                                             ………………………… 
                                                                                ……………………….                                                                                    
 
 
 
      Zapotrzebowanie na sprzęt specjalistyczny w dniach…………...2014-2015r.  

 
 
Lp. 
 

 
Oddział 

 
       Nazwa 

      Termin                                Zmiana 

 
  od 

 
   do 

 
       I           

 
        II 

 
       III 

       
 

  

       
 

 

 
 
 
 
                                                                                                          
…………………………… 
             TOW 
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ZAMÓWIENIE 
(WZÓR) 

 

ZAMÓWIENIE  usługi  z dn. ………………. 

Zamawiający:  

TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna 

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

Tel: (032) 618 50 00 

Fax: (032)616 4476 

Regon 240033634  
NIP 6321880539 

KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, 
Nr KRS: 0000228587 

Kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł 
Kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł 

Zamówienie usługi 

 
 

(nr umowy) 
Zgodnie z rejestrem umów 

Zamawiającego 
 

Wykonawca: 
 

 

Realizacja  zamówienia dla 
ZG Janina ZG Sobieski/……. 

 

 
Warunki zamówienia: 
4. Termin realizacji: od…………., zgodnie  z warunkami umowy nr:  ……………z dnia ……………….. 
5. Termin płatności: zgodnie z warunkami umowy nr: …………………z dnia …………………... 

Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać: numer, pod którym umowa została wpisana do rejestru umów 
Zamawiającego. 

6. Okres gwarancji: nie dotyczy. 

Lp. Nazwa zamawianej usługi  
Jednostka 

Miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 
netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

1. 
 
 

godz.    

2. 
  
 

godz.    

3. 
 
 

godz.    

 
Szacunkowa wartość netto zamówienia: ……….. zł. 

                                                                                                                  (słownie: …………………………….. zł) 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          
   

 
 

 

 .................................................................. 
                                   Członek Zarządu-Dyrektor odpowiedniego Pionu 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                                                            

                                                                             .....................................................................                              
                                                                         Członek  Zarządu                                                         
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Załącznik nr 3 

do umowy zawartej pomiędzy 

TAURON Wydobycie S.A. 

a firmą ……………………..……………… 
 

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy  
w rozumieniu przepisów o rachunkowości 

 
 
 

L.p. nazwa adres NIP 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

WYKONAWCA 
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ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY W TAURON Wydobycie S.A. 

 
Misja Grupy: 

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości 
firmy 

 

Wizja Grupy: 
Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie 

 

Nadrzędny cel strategiczny: 
Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy 

 

Cel główny: 
Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla Grupy 

oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów. 

 
Naszą polityką w zakresie jakości jest: 

 dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON Polska 
Energia S.A., 

 rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania 
inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii 
stosowanych w zakładach górniczych TAURON Wydobycie S.A., 

 zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie 
ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych 
i spodziewanych wymagań klienta, 

 rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie 
z najnowocześniejszymi trendami. 

 
Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

 optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek, 
 minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych, 
 optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji 

przyjętych zadań w tym zakresie, 
 zapobieganie zanieczyszczeniom. 

 
Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

 realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy, 

 poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz 
wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki 
środowiska pracy, 

 systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych. 
 

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do: 

 spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, 
w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych 
kontraktów, 

 prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, 
mogących wywierać wpływ na środowisko, 

  podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie 
jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego 
pracowników poprzez szkolenia, 

  zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,  
  ciągłego doskonalenia Systemu. 
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