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           (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ OFERTY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów 
Górniczych TAURON  Wydobycie S.A.   

 

 

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 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 „Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz z wyposażeniem dla potrzeb 
Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A.” oznaczonego Nr referencyjnym 
2014/TWD/TWD/02852/L (nr sprawy 47/2014/EEZP/AW)  i dopuszczeniem przez 
Zamawiającego możliwości składania Ofert częściowych. 
 
 

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

1.1. Część nr 1  ……………………………………… 

1.2. Część nr 2 ……………………………………… 

 

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

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: ……………………) 

                                                 
5
  Dane powinny być zgodne z danymi umieszczonymi w podpisie elektronicznym. 
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wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki 23 %. 

 

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 23 %. 

 
 

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. 

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) 
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……………………………………………….. 
 
 
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 

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) 

                                                 
6
  Niepotrzebne skreślić. 

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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     …………………………………………………………………… 

    (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 

FORMULARZ CENOWY1 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
 

 
 
 

„Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A” 
 
 

 
Część nr 1 zamówienia 

 
 
 
 
Łączna cena brutto zamówienia (PLN) słownie: …..…………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
 
 
 

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

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

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 
 Fabrycznie nowy przodkowy magazyn urobku z 
wyposażeniem 

szt. 2   
23 
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Część nr 2 zamówienia 

 
  Łączna cena brutto zamówienia (PLN) słownie: …..…………………………………………………………………………….………………………………………… 
 
 

 
 
UWAGA: 
 

Cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Lp. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

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 
Sprawny technicznie przodkowy magazyn urobku z 
wyposażeniem 

szt. 1   
23 
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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: „Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz                             
z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A” 

 
 
 
 
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: „Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz                            
z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A” 

 
 

 

 

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 sytuacji finansowej i ekonomicznej 
 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz                              
z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A” 

 
 

 

 

Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe 

nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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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: „Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz                            
z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A” 

 
 

 
 

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  DOSTAW 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz                           
z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A” 

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

[PLN] 

Termin realizacji 

[od 

dzień/miesiąc/rok 

do dzień/miesiąc/rok 

Odbiorca 

[pełna nazwa i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego zamówienie 

zostało wykonane] 

Nr załącznika 

do wykazu dostaw 

w postaci dowodu 

potwierdzającego ich 

należyte wykonanie lub 

wykonywanie
1
  

[poświadczenie] 

1. 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 

 

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

                                                 
1
 Dla każdej pozycji wykazu dostaw 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. 
 

W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy 
przedłożyć w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.6.1. 
i 3.6.3. SIWZ. 
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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: „Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz                           
z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A” 
 

 

 

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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…………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY 

dotyczące produktu 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz                           
z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON  Wydobycie S.A” 
 
 

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełniał będzie wymogi następujących 

przepisów: 

1) Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (j.t. Dz. U. z 2014r., 

poz. 613). 

2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 139 

poz. 1169 z późniejszymi zmianami), - z zastrzeżeniem elementów podlegających 

odstępstwu Prezesa WUG. 

3) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami). 

4) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 

użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2005r. nr 263, poz. 2203). 

5) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 

1089). 

6) Ustawy z dnia 13.04.2007r. – o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007r. 

Nr 82 poz. 556). 
 

2. Oświadczamy, że oferowany produkt spełnia wymagania techniczne określone                                 

w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że oferowany produkt jest fabrycznie nowy (nieużywany                                              

i nieregenerowany) i pochodzi z produkcji w roku 2014r. 

4. Oświadczamy, że przedmiot dostawy jest sprawny technicznie, nie starszy niż z 2013 roku 

produkcji. 

5. Oświadczamy, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu 

przedsiębiorców będzie przekraczał 50%. 

 

 

 

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

U M O W A  
NR ……………………. 

zawarta w dniu .................................  pomiędzy: 
TAURON Wydobycie S.A. 
z siedzibą w Jaworznie  
43-600 Jaworzno, ul Grunwaldzka 37, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 6321880539, 
Regon 240033634 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000228587, o kapitale zakładowym w wysokości 352.040.780,00 zł (wpłacony 
w całości), 
zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 
 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

a  

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

z siedzibą w …………………………………………………………….………………….. przy  

ul ………………………………..., posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………………………., 

Regon ………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

………….. w …………………………, …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS …………………., o kapitale zakładowym w wysokości 

……………………….. zł (wpłacony w całości), 

zwaną dalej ”Wykonawcą”, w imieniu którego działają: 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3.  

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ………………… o udzielenie 
zamówienia na „Dostawę przodkowych magazynów urobku wraz z wyposażeniem dla 
potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna” – część nr 1, w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony 
zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przodkowych magazynów urobku wraz              
z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna 
– część nr 1, zwanych dalej Urządzeniem, a także do nadzoru nad ich montażem             
i uruchomieniem zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy” zgodnie z ofertą 
Wykonawcy z dnia …………..….., a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Przedmiotu 
Umowy i zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniem § 6 Umowy.   

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy „Opis 
Przedmiotu Zamówienia”. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnego odrębnego 
zamówienia przekazanego Wykonawcy, niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.  
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TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA 

§ 2 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, zostanie wykonany przez 
Wykonawcę w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej       
3 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamówienia będą realizowane w dni robocze w godzinach od 600-1300. Pod pojęciem dni 
roboczych należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz            
z wyłączeniem 4 grudnia. W razie podstawienia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy     
w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim rozładunek 
zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie 
podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające       
z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia 
lub zniszczenia Urządzeń, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają 
Wykonawcę. 

 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową i złożoną 
ofertą, w wyznaczonym terminie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe Urządzenia 
konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, spełniające wymagania określone  
w Załączniku nr 1 do Umowy i przekazanej dokumentacji, a także wynikające  
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub warunków 
dozoru technicznego, posiadające wymagane atesty, świadectwa, jakości lub deklaracje 
zgodności, a także wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążone prawami 
ustanowionymi na rzecz osób trzecich.  

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,  

w tym do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego 
wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 
1) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą: 

a) świadectwa jakości wyrobu, 
b) dowodu dostawy Przedmiotu Umowy (WZ) z wyszczególnieniem elementów 

wchodzących w skład dostawy, 
c) specyfikacji dostawy, 
d) listy pracowników uprawnionych do prowadzenia prac związanych z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy. 
2) Dostarczenia Zamawiającemu, przed przystąpieniem do odbioru Przedmiotu Umowy: 

a) Dokumentacji Techniczno–Ruchowych Urządzenia. 
b) Deklaracji Zgodności WE uprawniającej Zamawiającego do stosowania 

Przedmiotu Umowy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel 
kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego.  

3) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z Przedmiotem Umowy projektu technicznego, 
dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej oferowanego Przedmiotu Umowy, 
instrukcji stosowania wyrobu lub ramowej technologii wykonania/montażu 
- w dwóch egzemplarzach (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na  
płycie CD). 
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4) Poniesienia wszystkich kosztów związanych z transportem Przedmiotu Umowy. 
5) Naprawy Przedmiotu Umowy w zakresie nieobjętym gwarancją Wykonawca będzie 

wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną Umowę Serwisową, zapewniając dostawę 
części i podzespołów we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez 
cały okres eksploatacji Przedmiotu Umowy. Strony Umowy zobowiązują się do 
zawarcia odrębnej Umowy serwisowej. 

6) Nadzoru nad montażem i uruchomieniem Przedmiotu Umowy w miejscu stosowania. 
6. Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną 

odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Umową. 

 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI i BHP ORAZ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY – PRAWO 

GEOLOGICZNE I GÓRNICZE  

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie ochrony środowiska, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 
w zakresie ochrony środowiska. 

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

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności związane 
realizacją Przedmiotu Umowy oraz po jego wykonaniu - napraw gwarancyjnych, będą 
posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu 
górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami 
wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 112 i 121 ustawy Prawo geologiczne           
i górnicze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 613), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac 
doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, 
przeszkolenie z zakresu użytkowania środków ochrony dróg oddechowych oraz 
zgłaszania wypadków, wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca 
dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia. 

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 Zarządzania. 

ODBIORY  

§ 5 

1. Dostawa Urządzeń będzie udokumentowana dowodem WZ Wykonawcy zawierającym 
numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający pełną i 
jednoznaczną identyfikację przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego 
dostarczonego Urządzenia.  

2. Odbiór Urządzenia objętego Przedmiotem Umowy wymaga potwierdzenia w formie 
protokołu odbioru. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Przedmiotu Umowy, 
w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu 
Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy. 

4. W terminie 3 dni od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający dokona 
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jego oceny i weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 do 
Umowy, a następnie dokona protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy. 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy jest podpisany przez obie 
Strony protokół odbioru kompletu dostawy, potwierdzający odbiór przez Zamawiającego 
Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

6. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór lub nieuzasadnionej 
odmowy podpisania przez niego protokołu odbioru Zamawiający będzie uprawniony  
do jednostronnego podpisania tego protokołu. 

7. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego,  
że Przedmiot Umowy nie został wykonany w sposób należyty, w protokole odbioru należy 
wskazać te wady lub zastrzeżenia Zamawiającego oraz termin ich usunięcia. Po upływie 
terminu usunięcia wad lub zastrzeżeń przedstawiciele Zamawiającego ponownie 
przystąpią do czynności odbioru. 

8. Odbiór warunkowy jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi,  
że dostrzeżone wady lub stwierdzone zastrzeżenia są nieistotne z punktu widzenia 
poprawności wykonania Przedmiotu Umowy i mogą być zrealizowane w terminie 
późniejszym zgodnie z postanowieniami warunkowego protokołu odbioru. W takim 
przypadku Zamawiający będzie uprawniony do określenia wartości niewykonanej lub 
nienależycie wykonanej części Przedmiotu Umowy oraz zatrzymania części 
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej tej wartości do momentu usunięcia przez 
Wykonawcę zgłoszonych wad lub zastosowania się do zgłoszonych zastrzeżeń. Odbiór 
warunkowy wstrzymuje naliczanie kar wynikających z nieterminowej realizacji Umowy, 
nie dłużej jednak niż do terminu określonego w warunkowym protokole odbioru. Okres 
Gwarancji ulega wówczas przedłużeniu o termin usunięcia wad potwierdzony stosownym 
protokołem.  

9. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie 
prawa w stosunku do Przedmiotu Umowy przechodzą na Zamawiającego. 

10. Dokonanie odbioru lub odbioru warunkowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji. 

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

§ 6 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: 
brutto ……………….. zł (słownie: ……………….. złotych), w tym: 

 wartość netto wynosi ……………….. zł (słownie: ………………… złotych),  

 podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 23% 
co stanowi kwotę ……………….. zł (słownie: ……………….. złotych).  

. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem 
wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub  
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3.  Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 
wystawionej po zrealizowaniu całego Przedmiotu Umowy, 

4. Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji Przedmiotu Umowy  
Wykonawca zobowiązuje się wysłać fakturę Zamawiającemu. 

5. Faktura musi zawierać oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, także wskazanie, którego zakładu górniczego dotyczy, numer pod 
którym umowa została wpisana do Rejestru Umów Zamawiającego oraz dołączony 
protokół odbioru technicznego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy 
przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.  
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7. Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank 
Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego w tym banku. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.   
9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.   
10. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum: Faktura z tytułu wykonania Przedmiotu 

Umowy, dokonanej na podstawie niniejszej umowy wystawiona będzie przez Lidera 
konsorcjum. 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na Przedmiot 
Umowy na okres 12 miesięcy, który zwany będzie w treści niniejszego paragrafu 
„Przedmiotem objętym Gwarancją”. 

2. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty podpisania przez 
przedstawicieli obu Stron bezusterkowego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu 

Umowy w miejscu jego zabudowy. 
3. Okres Gwarancji, o którym mowa w ust. 1 i 2 obowiązywać  będzie w okresie nie 

dłuższym niż 18 miesięcy od daty dostarczenia Przedmiotu Umowy do magazynu 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi 
wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia 
Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą 
elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od 
zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, 
uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.  

5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego  
na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego 
uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza 
otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego 
otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa 
o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o adresy 
poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 11 Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 24 
godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę,  
a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty 
Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część i dokonać jego montażu  
i uruchomienia. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio. 

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę  
na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.  
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8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu objętego 
Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw Przedmiotu objętego 
Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego 
od wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli 
Wykonawca wymienił część Przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające 
stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji 
ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu objętego 
Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Postanowienie ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.  

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją 
lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru  
od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części  
i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania 
przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub 
jego wadliwej części w przypadku, przedmiot ten będzie składowany przez 
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Jeżeli w okresie Gwarancji Przedmiot objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie 
będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, 
wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 
wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej 
lub drugiej Reklamacji. 

11. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu objętego 
Gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym 
również poprzez dostarczenie nowego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części, 
o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Przedmiot objęty Gwarancją, dokona 
jego montażu i uruchomienia oraz przeprowadzi instruktarz pracowników 
Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 2 dni od dnia uchybienia terminowi 
usunięcia wady. 

12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego 
części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na 
podstawie ust. 7, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za 
pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie 
usuwania wad. 

14. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli 
wykaże, że: 

1) wady powstały na skutek siły wyższej; 
2) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego 

Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Przed upływem terminu Gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 
odbioru pogwarancyjnego przy udziale Wykonawcy. O przewidywanym terminie odbioru 
pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 1 – dniowym 
wyprzedzeniem. Postanowienie § 5 ust. 5 Umowy stosuje się także do odbioru, o którym 
mowa w niniejszym ust. 15.  

16. W protokole odbioru pogwarancyjnego Zamawiający określi zakres stwierdzonych wad. 
Wykonawca na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego 
w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie 
Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.  

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 
Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

18. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych,  
z uwzględnieniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający 
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może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego 
Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. 

19. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją  
na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego 
Przedmiotu Umowy po jego montażu i uruchomieniu w wyrobiskach dołowych ZG 
Janina. 

20. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego 
z rękojmi Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

21. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 20, przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu 
Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, przez uprawnione przez 
Zamawiającego osoby. 

22. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
Przedmiotu objętego Gwarancją na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to 
jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym 
Zamawiającemu względem Wykonawcy. 

 

KARY UMOWNE  

§ 8 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 
kar umownych w następujących przypadkach: 
1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym 

zgodnie z §2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego 
Wykonawcy na podstawie §6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,  

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w Przedmiocie Umowy przy 
odbiorze w terminie określonym zgodnie z §5 ust. 7 Umowy - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §6 ust. 1 Umowy - za 
każdy dzień opóźnienia;  

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie realizacji 
Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie  
z §5 ust. 7 Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy 
na podstawie §6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;   

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie 
Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego 
Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia; 

5) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy 
w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy;  

6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego  
w §10 Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na 
podstawie § 6 ust. 1 Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku. 

2. 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 w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy.  

3. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez 
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar 
umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  
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5. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty 
obciążeniowej przez Zamawiającego. 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY   

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca 
naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: 

1) nie zrealizuje Przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1 Umowy w terminie 
określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej przyczyny; 

2) nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie 
określonym w §7 ust. 6 lub określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy;  

3) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym na podstawie  
§ 7 ust. 20 Umowy; 

4) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z §10 Umowy; 
5) Wykonawca (pomimo uprzedniego, odpowiedniego wezwania przez Zamawiającego, 

skierowanego do Wykonawcy z 3 - dniowym terminem na zrealizowanie tegoż 
wezwania) nadal realizuje Przedmiot Umowy: 
a) bez zachowania należytej staranności,  
b) z naruszeniem obowiązujących przepisów,  
c) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 1, niezależnie  
od uprawnienia do odstąpienia od Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie 
mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować Przedmiot Umowy na koszt  
i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego 
na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem 
zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi 
czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku  
z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub 
sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia 
całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo 
żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. 

3.  Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy 
istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności bez uzasadnionej przyczyny 
odmówi przystąpienia do dokonania czynności odbioru. 

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

5. Niezależnie od wyżej wskazanych uprawnień do odstąpienia od Umowy, Zamawiający 
może od Umowy odstąpić (w całości lub w części) także bez podania przyczyn  
w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku ust. 4 nie ma 
zastosowania.  

6. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego 
paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy  
w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

7. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
8. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy: 
1) bez zachowania należytej staranności,  
2) z naruszeniem obowiązujących przepisów,  
3) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. 

9. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w §12 ust. 5 
Umowy.  
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10. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

§ 10 

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.  

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. 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.  

7. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. 
(spółkę będącą jednostką dominującą wobec Zamawiającego) statusu spółki publicznej, 
wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy  
w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków 
informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz 
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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 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).  

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

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności  
w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym 
usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy 
kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: 
Podmiot Obsługujący). 

10. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywania przez Zamawiającego Podmiotowi 
Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową. 

11. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 
10, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego  
i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich 
załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych  
w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie  
i czasie. 

12. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 9-11 powinny być interpretowane 
możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot 
Obsługujący. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego jednostkom 
zależnym wchodzącym w skład jego Grupy Kapitałowej informacji o przedmiocie, 
zakresie i sposobie realizacji Umowy pod kątem możliwości objęcia wybranych kategorii 
zakupami skonsolidowanymi w Grupie. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

§ 11 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach 
dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru, są: 
- ........................................., tel:..............., fax: ......................, e-mail. ............................ 
- ........................................., tel:..............., fax: ......................, e-mail. ............................ 
- ........................................., tel:..............., fax: ......................, e-mail. ............................ 
 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną / osobami upoważnionymi do kontaktów  
w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołu / protokołów odbioru, 
 jest/są: 

 - ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. ............................ 
- ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. ............................ 

SIŁA WYŻSZA 

§ 12 

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 
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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. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 30 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 Umowy. 

ZMIANY UMOWY 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem 
nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez 
obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w §14 ust. 3 
zdanie pierwsze Umowy, osób wskazanych w §11 Umowy, danych kontaktowych tych 
osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego 
oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy             
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,             
w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki 
podatku VAT, jeśli ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 
Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza 
możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 
zapłaconego przez Wykonawcę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo  
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do naliczania i dochodzenia odsetek. 
2. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające 

z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, 
zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, 
wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę  
na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może 
uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia 
praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek. 

3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich 
siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku 
przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej  
ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu  
z niniejszego ustępu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregokolwiek postanowienia Umowy  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron 
 

ZAŁĄCZNIKI 

§ 15 

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 
 
1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia. 
2) Załącznik nr 2 - Specyfikacja Przedmiotu Umowy wraz z cenami. 
3) Załącznik nr 3 - 
 
4) Załącznik nr 4 -  

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
Wykonawcy. 
Karta Gwarancyjna 
 

 
 

 
 

WYKONAWCA 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 
do Umowy zawartej pomiędzy 

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

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów 
Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna.   

Kod CPV :   43100000-4 – Urządzenia górnicze 

Symbol PKWiU:   28.92.11.0 – Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod 
powierzchnią ziemi. 

Szczegółowy opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przodkowych magazynów urobku wraz z 
wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna – 
część nr 1 – Dwa fabrycznie nowe przodkowe magazyny urobku dla potrzeb Zakładu 
Górniczego Janina TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna. 

Przedmiot zamówienia powinien być budowy modułowej oraz zapewniać modyfikację 
zabudowy w wyrobisku pod względem objętości i długości magazynu urobku dostosowaną 
do potrzeb z zachowaniem pełnej funkcjonalności systemu. 

Zastosowanie przedmiotu zamówienia ma zapewnić: 

- ciągłość odstawy urobku spod kombajnu chodnikowego,  
- selekcję gromadzonego urobku, 
- poprawę jakości wydobywanego węgla. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przodkowe magazyny urobku powinny móc pracować w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych zaliczonych klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz w 
wyrobiskach zaliczanych do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami. Urządzenie powinno 
być zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze 
zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE).  

Kompletny przedmiot zamówienia musi być zbudowany z zastosowaniem podajników 

taśmowych – zgodnie z Załącznik nr 3 do umowy Specyfikacja przedmiotu zamówienia, oraz 

spełniać następujące wymagania:  
- pojemność magazynowa 80 m3, 
- maksymalne gabaryty całkowite urządzenia: szerokość 2 500 mm, wysokość  3 900 

mm, długość 80 000 mm, 
- dopuszczalne nachylenie wyrobiska miejsca zabudowy urządzenia po wzniosie           

i upadzie +/- 10o, 
- minimalna wydajność przenośników urządzenia przy bieżącym przekazywaniu 

nadawy 250 t/h, 
- posiadać budowę modułową, 
- umożliwić całkowite zapełnianie i opróżnianie magazynu, 
- umożliwić odstawę urobku z pominięciem magazynu, 
- sterowanie pracą zapełniania magazynu za pomocą pilota, 
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- napięcie zasilania silników przenośników taśmowych, oraz  agregatu hydraulicznego   
500/1000 [V], 

- umożliwić zabudowę w wyrobisku z zachowaniem wymaganych skrajni oraz, 
możliwość przejazdu kolejką podwieszaną, 

- maksymalne wymiary gabarytowe pojedynczego niedemontowalnego elementu 
przygotowanego do transportu nie mogą przekraczać wymiarów – dł. 3300 x 
szer.1200 x wys. 1550 mm oraz ciężaru 5,5 Mg, 

- zasilacz hydrauliczny olejowy o ciśnieniu zasilania 20 MPa, 
- rozdzielacze hydrauliczne do sterowania opróżnianiem zbiorników, 
- hydrauliczne przeciągarki łańcuchowe z automatyczną regulacją naciągu łańcucha, 
- elektroniczną jednostkę sterującą pracą wszystkich urządzeń. 

II. Wymagania jakościowe: 

- Deklaracja Zgodności WE uprawniająca Zamawiającego do stosowania przedmiotu 
dostawy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny,                      
w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

- Dokumentacja Techniczno – Ruchowa zawierającą instrukcję obsługi, użytkowania       
i montażu, 

- Świadectwo Jakości, 
- Karta Gwarancyjna. 

 
III. Wymagania organizacyjne: 

1. Gwarancja: 
 

1.1. Wykonawca winien udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na 
okres 12 miesięcy od daty zakończenia montażu i uruchomienia urządzenia na 
dole kopalni, jednak w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty dostarczenia 
Przedmiotu Umowy do magazynu Zamawiającego.  

1.2. Wykonawca  zapewni wykonanie bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu 
zabudowy przedmiotu zamówienia, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia reklamacji 
(dalej Reklamacja). Reklamacje mogą być składane w imieniu Zamawiającego  
na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego 
uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza 
otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego 
otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest 
mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o 
adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 11 
Umowy. 

1.3. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy 
na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą 
podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy współudziale 
przedstawicieli Zamawiającego. 

1.4. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 

1.5. Po upływie okresu gwarancji obsługa serwisowa realizowana będzie w oparciu      
o odrębną Umowę serwisową. 

1.6. Oferent zapewni dostawę części zamiennych do przedmiotu zamówienia w okresie 
minimum 10 lat od daty jego dostawy do Zakładu Górniczego. 
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2. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla urządzenia: 

2.1. Specyfikację  urządzeń magazynujących urobek dla potrzeb Zakładu Górniczego 
Janina TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna – dowód dostawy. 

2.2. Dokumentację Techniczno-Ruchową zawierającą instrukcję obsługi, użytkowania    
i montażu w wersji papierowej – 2 kpl. i w wersji elektronicznej na nośniku CD – 2 
kpl. 

2.3. Komplet dokumentów wraz z deklaracją zgodności WE uprawniający 
Zamawiającego do stosowania przedmiotu dostawy w podziemnych zakładach 
wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” 
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa będą zgodne 
ze stanem prawnym na dzień dostawy – 2 kpl. 

2.4. Świadectwo jakości przedmiotu Umowy – 2 kpl. 

2.5. Katalog części zamiennych – 2 kpl. 

2.6. Listę pracowników uprawnionych do przeprowadzenia prac serwisowych 
posiadających stosowne doświadczenie i kwalifikacje do pracy w warunkach 
podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być 
zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających 
ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U.       
z 2011r. Nr 163 poz. 981), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie    
i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie 
z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane 
ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty 
potwierdzające uprawnienia. 

2.7. Oświadczenie o zwrotnym przyjmowaniu zużytych materiałów. 

IV. Inne wymagania:  

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, sprawne technicznie – nie starsze 
niż z 2014 roku produkcji. Data produkcji potwierdzona w zaświadczeniu fabrycznym 
producenta. 

2.  Koszt transportu przedmiotu zamówienia do zamawiającego pokrywa Oferent. 
3.   Miejsce dostawy: 
 TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna 
 Zakład Górniczy Janina 
 ul. Górnicza 23  

32-590 Libiąż 
Magazyn Główny 

 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 
 

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

(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

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

(podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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Załącznik nr 2 
do umowy zawartej pomiędzy 

TAURON Wydobycie SA 
a firmą ……………………..……………… 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENAMI 
 
 

Lp. Nazwa towaru 
Jednostka 

miary 
Ilość 

 
Cena 

jednostkowa 
(netto) 

1 2 3   

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr referencyjny 2014/TWD/TWD/02852/L (nr sprawy 47/2014/EEZP/AW) 

               Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

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 
 

Lp. Nazwa jednostki Adres  NIP 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

...    

 
 

 
 
 
 

LUB 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, że …………………………………………………………   nie 

wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych  

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wchodzących w skład ich Grupy Kapitałowej. 

 
 

     
 
 

 

 

……………………………………………………… 
       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
      upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4  
do Umowy zawartej pomiędzy 

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

 

Karta Gwarancji 

 

sporządzona w dniu ......................... 

1. Zamawiający : TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna, 43- 600 Jaworzno,  

                            ul. Grunwaldzka 37 

2. Wykonawca : .......................................................................................................... 

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

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

3. Umowa nr : .......................................................................................................... 

4. Przedmiot Umowy: Dostawa jednego sprawnego technicznie urządzenia  
magazynującego urobek dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski TAURON  
Wydobycie Spółka Akcyjna.  
5. Data rozpoczęcia biegu Gwarancji: dzień ........... miesiąc ............ rok .............. 
6. Warunki Gwarancji. 

6.1.  Wykonawca oświadcza, że Przedmiot objęty Gwarancją wskazany w pkt 6.2 został 
wykonany zgodnie z zawartą Umową / wiedzą techniczną / przekazaną 
dokumentacją / Polskimi Normami. 

6.2.   Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji:  

6.2.1. na okres 24 miesięcy od daty zakończenia montażu i uruchomienia 
urządzenia na dole kopalni,  

6.3.  Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady 
przedmiotu  objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość 
użytkową i techniczną. 

6.4.  Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych            
w okresie Gwarancji. 

6.5.  Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę, w zależności od 
decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady. 

6.6. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

6.6.1.   Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale 

nie później niż w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, 

zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia. 

6.6.2.   W wypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę        

w wyznaczonym terminie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym 

usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych             

w Umowie kar umownych. 

6.6.3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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6.7  W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, okres Gwarancji dla przedmiotu 
naprawy lub wymiany biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokołu 
przyjęcia wymiany lub naprawy. 

6.8  Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek nieusuniętej 
wady utrudnione lub uniemożliwione było korzystanie z Przedmiotu objętego 
Gwarancją. 

6.9.  Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji  wyłącznie jeżeli 
wykaże, że: 

a)  wady powstały na skutek siły wyższej; 

b)  wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu 
objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub 
osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie 
usuwania wad. 

7. Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  
z rękojmi. 
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WZÓR UMOWY 
 

U M O W A  
NR ……………………. 

zawarta w dniu .................................  pomiędzy: 
TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Jaworznie  
43-600 Jaworzno, ul Grunwaldzka 37, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 6321880539, 
Regon 240033634 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000228587, o kapitale zakładowym w wysokości 352.040.780,00 zł (wpłacony 
w całości), 
zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 
 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

a 

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

z siedzibą w …………………………………………………………….………………….. przy  

ul ………………………………..., posiadającą nr identyfikacyjny NIP …………………………., 

Regon ………………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

………….. w …………………………, …….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS …………………., o kapitale zakładowym w wysokości 

……………………….. zł (wpłacony w całości), 

zwaną dalej ”Wykonawcą”, w imieniu którego działają: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr ………………… o udzielenie 
zamówienia na „Dostawę przodkowych magazynów urobku wraz z wyposażeniem dla 
potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna.” – część nr 2, w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Strony 
zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przodkowych magazynów urobku wraz              

z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna 

– część nr 2, zwanych dalej Urządzeniem, a także do nadzoru nad ich montażem             

i uruchomieniem zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy” zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia …………..….., a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Przedmiotu 

Umowy i zapłaty wynagrodzenia określonego zgodnie z postanowieniem § 6 Umowy. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy „Opis 

Przedmiotu Zamówienia”. 

3. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie na podstawie pisemnego odrębnego 
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zamówienia przekazanego Wykonawcy, niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy.  

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA 

§ 2 

1. Przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, zostanie wykonany przez 

Wykonawcę w terminie 60 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co najmniej       

3 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamówienia będą realizowane w dni robocze w godzinach od 600-1300. Pod pojęciem dni 

roboczych należy rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce oraz            

z wyłączeniem 4 grudnia. W razie podstawienia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy     

w inne dni lub w innych godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim rozładunek 

zostanie rozpoczęty w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie 

podstawienia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Wszelkie ryzyka wynikające       

z postanowienia zdania poprzedniego, w tym w szczególności ryzyko utraty, uszkodzenia 

lub zniszczenia Urządzeń, koszty postoju, przechowania, ubezpieczenia i inne, obciążają 

Wykonawcę. 

 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową i złożoną 

ofertą, w wyznaczonym terminie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowe Urządzenia 

konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, spełniające wymagania określone  

w Załączniku nr 1 do Umowy i przekazanej dokumentacji, a także wynikające  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub warunków 

dozoru technicznego, posiadające wymagane atesty, świadectwa, jakości lub deklaracje 

zgodności, a także wolne od wad fizycznych i prawnych, w tym nieobciążone prawami 

ustanowionymi na rzecz osób trzecich.  

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,  

w tym do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do jego 

wykonania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

1) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą: 

e) świadectwa jakości wyrobu, 

f) dowodu dostawy Przedmiotu Umowy (WZ) z wyszczególnieniem elementów 
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wchodzących w skład dostawy, 

g) specyfikacji dostawy, 

h) listy pracowników uprawnionych do prowadzenia prac związanych z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy. 

2) Dostarczenia Zamawiającemu, przed przystąpieniem do odbioru Przedmiotu 

Umowy: 

c) Dokumentacji Techniczno–Ruchowych Urządzenia. 

d) Deklaracji Zgodności WE uprawniającej Zamawiającego do stosowania 

Przedmiotu Umowy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel 

kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego.  

3) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z Przedmiotem Umowy projektu technicznego, 

dokumentacji technicznej lub techniczno-ruchowej oferowanego Przedmiotu Umowy, 

instrukcji stosowania wyrobu lub ramowej technologii wykonania/montażu 

- w dwóch egzemplarzach (w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na  

płycie CD). 

4) Poniesienia wszystkich kosztów związanych z transportem Przedmiotu Umowy. 

5) Naprawy Przedmiotu Umowy w zakresie nieobjętym gwarancją Wykonawca będzie 

wykonywał odpłatnie w oparciu o odrębną Umowę Serwisową, zapewniając dostawę 

części i podzespołów we wszystkie dni tygodnia z dyspozycyjnością 24 h/dobę przez 

cały okres eksploatacji Przedmiotu Umowy. Strony Umowy zobowiązują się do 

zawarcia odrębnej Umowy serwisowej. 

6) Nadzoru nad montażem i uruchomieniem Przedmiotu Umowy w miejscu stosowania. 

6. Wszystkie podmioty będące Wykonawcą ponoszą względem Zamawiającego solidarną 

odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań określonych niniejszą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Umową. 

 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI i BHP ORAZ OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY – PRAWO 

GEOLOGICZNE I GÓRNICZE  

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie ochrony środowiska, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa 

w zakresie ochrony środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy powstaną 

odpady, to jest On Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do 

prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący 

poszanowanie środowiska naturalnego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą wykonywać czynności związane 

realizacją Przedmiotu Umowy oraz po jego wykonaniu - napraw gwarancyjnych, będą 

posiadać stosowne uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu 

górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. będą zapoznani z obowiązkami 

wynikającymi z art. 119 oraz z ustaleniami art. 112 i 121 ustawy Prawo geologiczne           

i górnicze (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 613), będą posiadać odpowiednie do zakresu prac 

doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, 

przeszkolenie z zakresu użytkowania środków ochrony dróg oddechowych oraz 

zgłaszania wypadków, wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca 

dostarczy wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia. 

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 Zarządzania. 

ODBIORY  

§ 5 

1. Dostawa Urządzeń będzie udokumentowana dowodem WZ Wykonawcy zawierającym 

numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający pełną i 

jednoznaczną identyfikację przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego 

dostarczonego Urządzenia.  

2. Odbiór Urządzenia objętego Przedmiotem Umowy wymaga potwierdzenia w formie 

protokołu odbioru. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić warunki do odbioru Przedmiotu Umowy, 

w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu 

Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru Przedmiotu Umowy. 

4. W terminie 3 dni od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający dokona 

jego oceny i weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 1 do 

Umowy, a następnie dokona protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy. 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu Umowy jest podpisany przez obie 

Strony protokół odbioru kompletu dostawy, potwierdzający odbiór przez Zamawiającego 

Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

6. W razie niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór lub nieuzasadnionej 

odmowy podpisania przez niego protokołu odbioru Zamawiający będzie uprawniony  

do jednostronnego podpisania tego protokołu. 

7. W wypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych przez Zamawiającego,  

że Przedmiot Umowy nie został wykonany w sposób należyty, w protokole odbioru należy 

wskazać te wady lub zastrzeżenia Zamawiającego oraz termin ich usunięcia. Po upływie 

terminu usunięcia wad lub zastrzeżeń przedstawiciele Zamawiającego ponownie 
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przystąpią do czynności odbioru. 

8. Odbiór warunkowy jest dopuszczalny jedynie w sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi,  

że dostrzeżone wady lub stwierdzone zastrzeżenia są nieistotne z punktu widzenia 

poprawności wykonania Przedmiotu Umowy i mogą być zrealizowane w terminie 

późniejszym zgodnie z postanowieniami warunkowego protokołu odbioru. W takim 

przypadku Zamawiający będzie uprawniony do określenia wartości niewykonanej lub 

nienależycie wykonanej części Przedmiotu Umowy oraz zatrzymania części 

wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej tej wartości do momentu usunięcia przez 

Wykonawcę zgłoszonych wad lub zastosowania się do zgłoszonych zastrzeżeń. Odbiór 

warunkowy wstrzymuje naliczanie kar wynikających z nieterminowej realizacji Umowy, 

nie dłużej jednak niż do terminu określonego w warunkowym protokole odbioru. Okres 

Gwarancji ulega wówczas przedłużeniu o termin usunięcia wad potwierdzony stosownym 

protokołem.  

9. Z chwilą podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie 

prawa w stosunku do Przedmiotu Umowy przechodzą na Zamawiającego. 

10. Dokonanie odbioru lub odbioru warunkowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub Gwarancji. 

 

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

§ 6 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: 

brutto ……………….. zł (słownie: ……………….. złotych), w tym: 

 wartość netto wynosi ……………….. zł (słownie: ………………… złotych),  

 podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 23% 

co stanowi kwotę ……………….. zł (słownie: ……………….. złotych).  

2.  Wynagrodzenie za wykonanie Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do 

prawidłowego zrealizowania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem 

wszystkich związanych z tym obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3.  Ustala się, że rozliczenie za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej po zrealizowaniu całego Przedmiotu Umowy, 

4.  Najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty realizacji Przedmiotu Umowy  

Wykonawca zobowiązuje się wysłać fakturę Zamawiającemu. 

5.  Faktura musi zawierać oprócz danych wymaganych powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, także wskazanie, którego zakładu górniczego dotyczy, numer pod 

którym umowa została wpisana do Rejestru Umów Zamawiającego oraz dołączony 

protokół odbioru technicznego. 

6.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy 
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przelewem bankowym w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.  

7.  Strony uzgadniają, że miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego jest bank 

Zamawiającego, a za datę jego wykonania uznaje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego w tym banku. 

8.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.   

9.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.   

10. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum: Faktura z tytułu wykonania Przedmiotu 

Umowy, dokonanej na podstawie niniejszej umowy wystawiona będzie przez Lidera 

konsorcjum 

 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na Przedmiot 

Umowy na okres 12 miesięcy, który zwany będzie w treści niniejszego paragrafu 

„Przedmiotem objętym Gwarancją”. 

2. Okres Gwarancji, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od daty podpisania przez 

przedstawicieli obu Stron bezusterkowego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu 

Umowy w miejscu jego zabudowy.  

3.  Okres Gwarancji, o którym mowa w ust. 1 i 2 obowiązywać  będzie w okresie nie 
dłuższym niż 18 miesięcy od daty dostarczenia Przedmiotu Umowy do magazynu 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi 

wystąpienie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia 

Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą 

elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od 

zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, 

uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.  

5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego  

na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego 

uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza 

otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego 

otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa 

o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o adresy 

poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 11 Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 24 

godzin od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę,  

a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad Przedmiot objęty 

Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część i dokonać jego montażu  

i uruchomienia. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 
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odpowiednio. 

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę  

na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.  

8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu objętego 

Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw Przedmiotu objętego 

Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego 

od wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli 

Wykonawca wymienił część Przedmiotu objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające 

stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu objętego 

Gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Postanowienie ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.  

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją 

lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru  

od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego wadliwej części  

i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania 

przez Wykonawcę od Zamawiającego wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją lub 

jego wadliwej części w przypadku, przedmiot ten będzie składowany przez 

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Jeżeli w okresie Gwarancji Przedmiot objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie 

będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, 

wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 

wadliwego Przedmiotu objętego Gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej 

lub drugiej Reklamacji. 

 

11. W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady Przedmiotu objętego 

Gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym 

również poprzez dostarczenie nowego Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części, 

o parametrach i właściwościach nie gorszych niż Przedmiot objęty Gwarancją, dokona 

jego montażu i uruchomienia oraz przeprowadzi instruktarz pracowników 

Zamawiającego w jego obsłudze w terminie 2 dni od dnia uchybienia terminowi 

usunięcia wady. 

12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego 

części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na 

podstawie ust. 7, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za 

pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie 

usuwania wad. 

14. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli 

wykaże, że: 
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3) wady powstały na skutek siły wyższej; 

4) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu objętego 

Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

15. Przed upływem terminu Gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 

odbioru pogwarancyjnego przy udziale Wykonawcy. O przewidywanym terminie odbioru 

pogwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 1 – dniowym 

wyprzedzeniem. Postanowienie § 5 ust. 5 Umowy stosuje się także do odbioru, o którym 

mowa w niniejszym ust. 15.  

16. W protokole odbioru pogwarancyjnego Zamawiający określi zakres stwierdzonych wad. 

Wykonawca na swój koszt usunie wady stwierdzone w trakcie odbioru pogwarancyjnego 

w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania wad stwierdzonych w okresie 

Gwarancji, chyba że Strony ustalą inny termin.  

17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 

Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

18. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych,  

z uwzględnieniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu. Zamawiający 

może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu objętego 

Gwarancją niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. 

19. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot objęty Gwarancją  

na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru technicznego 

Przedmiotu Umowy po jego montażu i uruchomieniu w wyrobiskach dołowych Zakładu 

Górniczego Sobieski TAURON Wydobycie S.A. 

20. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego 

z rękojmi Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

21. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 20, przez 

Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu 

Zamawiającego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, przez uprawnione przez 

Zamawiającego osoby. 

22. Wykonawca przenosi przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

Przedmiotu objętego Gwarancją na Zamawiającego i gwarantuje, że przeniesienie to 

jest skuteczne. Powyższe nie uchybia uprawnieniom z rękojmi przysługującym 

Zamawiającemu względem Wykonawcy. 

KARY UMOWNE  

§ 8 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kar umownych w następujących przypadkach: 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym 
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zgodnie z §2 ust. 1 Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego 

Wykonawcy na podstawie §6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,  

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w Przedmiocie Umowy przy 

odbiorze w terminie określonym zgodnie z §5 ust. 7 Umowy - w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie §6 ust. 1 Umowy - za 

każdy dzień opóźnienia;  

5) w przypadku opóźnienia w usunięciu zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie realizacji 

Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze w terminie określonym zgodnie  

z §5 ust. 7 Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy 

na podstawie §6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia;   

6) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie 

Gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto należnego 

Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy - za każdy dzień opóźnienia; 

7) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy 

w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy;  

8) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego  

w §10 Umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na 

podstawie § 6 ust. 1 Umowy - za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku. 

2. 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 w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia 

netto należnego Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Umowy.  

3. Jeżeli kary umowne wskazane w ust. 1 nie pokryją w całości szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego naliczonych kar 

umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

5. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty 

obciążeniowej przez Zamawiającego. 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY   

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca 

naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności: 

1) nie zrealizuje Przedmiotu Umowy określonego w §1 ust. 1 Umowy w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 Umowy bez uzasadnionej przyczyny; 
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2) nie usunie wad Przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części w terminie 

określonym w §7 ust. 6 lub określonym na podstawie § 7 ust. 7 Umowy;  

3) nie usunie wad przedmiotu objętego rękojmią w terminie określonym na podstawie  

§ 7 ust. 20 Umowy; 

4) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z §10 Umowy; 

5) Wykonawca (pomimo uprzedniego, odpowiedniego wezwania przez Zamawiającego, 

skierowanego do Wykonawcy z 3 - dniowym terminem na zrealizowanie tegoż 

wezwania) nadal realizuje Przedmiot Umowy: 

d) bez zachowania należytej staranności,  

e) z naruszeniem obowiązujących przepisów,  

f) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach wskazanych w ust. 1, niezależnie  

od uprawnienia do odstąpienia od Umowy Zamawiający według swego uznania, będzie 

mógł sam lub zlecając to innym podmiotom zrealizować Przedmiot Umowy na koszt  

i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądowego 

na wykonanie zastępcze. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do 

potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z wykonaniem 

zastępczym, kar umownych oraz odszkodowań, w tym związanych z dodatkowymi 

czynnościami i wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku  

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy lub 

sprzeczny z Umową. W przypadku, gdyby potrącenie nie doprowadziło do umorzenia 

całości wierzytelności Zamawiającego z powyższego tytułu, Zamawiający ma prawo 

żądania od Wykonawcy natychmiastowej zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. 

3.  Wykonawca może od Umowy odstąpić w całości lub części, jeżeli Zamawiający naruszy 

istotny obowiązek określony w Umowie, a w szczególności bez uzasadnionej przyczyny 

odmówi przystąpienia do dokonania czynności odbioru. 

4. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 

uprawniona może wykonać w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego 

do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. Niezależnie od wyżej wskazanych uprawnień do odstąpienia od Umowy, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić (w całości lub w części) także bez podania przyczyn  

w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku ust. 4 nie ma 

zastosowania.  

6. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy przewidziane w postanowieniach niniejszego 

paragrafu nie wykluczają możliwości odstąpienia przez Stronę od Umowy  

w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

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

8. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy: 
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1) bez zachowania należytej staranności,  

2) z naruszeniem obowiązujących przepisów,  

3) niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. 

9. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku określonym w §12 ust. 5 

Umowy.  

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

KLAUZULA POUFNOŚCI 

§ 10 

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.  

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. 
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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. 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.  

7. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. 

(spółkę będącą jednostką dominującą wobec Zamawiającego) statusu spółki publicznej, 

wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy  

w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) 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 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).  

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 

wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Wykonawcę 

przepisów o rachunkowości stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy (tj. informacje 

wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) oraz niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności  

w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym 

usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy 

kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: 

Podmiot Obsługujący). 

10. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywania przez Zamawiającego Podmiotowi 

Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego 

wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową. 

11. Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 

10, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego  

i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich 

załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych  
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w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie  

i czasie. 

12. Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 9-11 powinny być interpretowane 

możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot 

Obsługujący. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego jednostkom 

zależnym wchodzącym w skład jego Grupy Kapitałowej informacji o przedmiocie, 

zakresie i sposobie realizacji Umowy pod kątem możliwości objęcia wybranych kategorii 

zakupami skonsolidowanymi w Grupie. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

§ 11 

1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawach 

dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru, są: 

- ........................................., tel:..............., fax: ......................, e-mail. ............................ 
- ........................................., tel:..............., fax: ......................, e-mail. ............................ 
- ........................................., tel:..............., fax: ......................, e-mail. ............................ 

 
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną / osobami upoważnionymi do kontaktów  

w sprawach dotyczących Umowy oraz do podpisania protokołu / protokołów odbioru, 

 jest/są: 

 - ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. ............................ 
- ........................................., tel:..............., fax: ........................, e-mail. ............................ 

SIŁA WYŻSZA 

§ 12 

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 
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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 30 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 Umowy. 

ZMIANY UMOWY 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane pod rygorem 

nieważności jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez 

obydwie Strony, z wyłączeniem zmiany firm Stron, danych wskazanych w §14 ust. 3 

zdanie pierwsze Umowy, osób wskazanych w §11 Umowy, danych kontaktowych tych 

osób oraz innych tym podobnych danych, które będą następować w drodze pisemnego 

oświadczenia Strony, której dana zmiana dotyczy. 

2. Strony dopuszczają możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy             

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,             

w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – w razie zmiany obowiązującej stawki 

podatku VAT, jeśli ta zmiana będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 

Przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza 

możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku 

zapłaconego przez Wykonawcę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14 

1. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo  

do naliczania i dochodzenia odsetek. 

2. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy przenieść wszelkie wierzytelności wynikające 
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z niniejszej Umowy na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, 

zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Z zastrzeżeniem odmiennych 

postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, 

wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zamawiający, wyrażając zgodę  

na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może 

uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę dokonującego przeniesienia 

praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek. 

3. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich 

siedzib i adresów wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku 

przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia pisma drugiej  

ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu  

z niniejszego ustępu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące. W przypadku sprzeczności któregokolwiek postanowienia Umowy  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

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

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy  

dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

ZAŁĄCZNIKI 

§ 15 

Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:  
1) Załącznik nr 1  -     Opis Przedmiotu Zamówienia.  
2) Załącznik nr 2  -     Specyfikacja Przedmiotu Umowy wraz z cenami. 
3)   Załącznik nr 3  -     Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Wykonawcy. 
4) Załącznik nr 4  -     Karta Gwarancji       
 
 

 
 
 

WYKONAWCA 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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Załącznik nr 1 
do Umowy zawartej pomiędzy 

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

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Dostawa przodkowych magazynów urobku wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładów 
Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna.   

Kod CPV :   43100000-4 – Urządzenia górnicze 

Symbol PKWiU:   28.92.11.0 – Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod 
powierzchnią ziemi. 

 

Szczegółowy opis: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przodkowych magazynów urobku wraz z 
wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna –  
Część nr 2 – Jeden sprawny technicznie przodkowy magazyn urobku dla potrzeb Zakładu 
Górniczego Sobieski TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna. 

Przedmiot zamówienia powinien być budowy modułowej oraz zapewniać modyfikację 
zabudowy w wyrobisku pod względem objętości i długości magazynu urobku dostosowaną 
do potrzeb z zachowaniem pełnej funkcjonalności systemu. 

Zastosowanie przedmiotu zamówienia ma zapewnić: 

- ciągłość odstawy urobku spod kombajnu chodnikowego,  

- selekcję gromadzonego urobku, 

- poprawę jakości wydobywanego węgla. 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przodkowe magazyny urobku powinny móc pracować w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych  zaliczonych do zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, oraz w 
wyrobiskach zaliczanych do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami. Urządzenie powinno 
być zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze 
zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE).  

Kompletny przedmiot zamówienia musi być zbudowany z zastosowaniem podajników 

taśmowych – zgodnie z Załącznik nr 3 do umowy Specyfikacja przedmiotu zamówienia, oraz 

spełniać następujące wymagania:  
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- pojemność magazynowa 80 m3, 

- maksymalne gabaryty całkowite urządzenia: szerokość 2 500 mm, wysokość  3 900 

mm, długość 80 000 mm, 

- dopuszczalne nachylenie wyrobiska miejsca zabudowy urządzenia po wzniosie           

i upadzie +/- 10o, 

- minimalna wydajność przenośników urządzenia przy bieżącym przekazywaniu 

nadawy 250 t/h, 

- posiadać budowę modułową, 

- umożliwić całkowite zapełnianie i opróżnianie magazynu, 

- umożliwić odstawę urobku z pominięciem magazynu, 

- sterowanie pracą zapełniania magazynu za pomocą pilota, 

- napięcie zasilania silników przenośników taśmowych, oraz  agregatu hydraulicznego   

500/1000 [V], 

- umożliwić zabudowę w wyrobisku z zachowaniem wymaganych skrajni oraz, 

możliwość przejazdu kolejką podwieszaną, 
- zasilacz hydrauliczny olejowy o ciśnieniu zasilania 20 MPa, 

- rozdzielacze hydrauliczne do sterowania opróżnianiem zbiorników, 

- hydrauliczne przeciągarki łańcuchowe z automatyczną regulacją naciągu łańcucha, 

- elektroniczną jednostkę sterującą pracą wszystkich urządzeń. 

II. Wymagania jakościowe: 

- Deklaracja Zgodności WE uprawniająca Zamawiającego do stosowania przedmiotu 
dostawy w podziemnych zakładach wydobywających węgiel kamienny,                      
w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

- Dokumentacja Techniczno – Ruchowa zawierającą instrukcję obsługi, użytkowania       
i montażu, 

- Świadectwo Jakości, 
- Karta Gwarancyjna. 

 
III. Wymagania organizacyjne: 

3. Gwarancja: 

3.1. Wykonawca winien udzielić na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji na 

okres 12 miesięcy od daty zakończenia montażu i uruchomienia urządzenia na 

dole kopalni,  jednak w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty dostarczenia 

Przedmiotu Umowy do magazynu Zamawiającego. 

3.2. Wykonawca  zapewni wykonanie bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu 

zabudowy przedmiotu zamówienia, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia reklamacji 
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(dalej Reklamacja). Reklamacje mogą być składane w imieniu Zamawiającego  

na adres poczty elektronicznej Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego 

uprawnionych do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca potwierdza 

otrzymanie Reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, z którego 

otrzymał zgłoszenie reklamacyjne. Przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie jest 

mowa o adresach poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy, chodzi o 

adresy poczty elektronicznej Zamawiającego lub Wykonawcy wskazane w § 11 

Umowy. 

3.3. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy 

na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą 

podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona ich wymiany przy współudziale 

przedstawicieli Zamawiającego. 

3.4. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 

3.5. Po upływie okresu gwarancji obsługa serwisowa realizowana będzie w oparciu      

o odrębną Umowę serwisową. 

3.6. Oferent zapewni dostawę części zamiennych do przedmiotu zamówienia w okresie 

minimum 10 lat od daty jego dostawy do Zakładu Górniczego. 

4. Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla urządzenia: 

4.1. Specyfikację  urządzeń magazynujących urobek dla potrzeb Zakładu Górniczego 

Sobieski TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna – dowód dostawy. 

4.2. Dokumentację Techniczno-Ruchową zawierającą instrukcję obsługi, użytkowania    

i montażu w wersji papierowej – 2 kpl. i w wersji elektronicznej na nośniku CD – 2 

kpl. 

4.3. Komplet dokumentów wraz z deklaracją zgodności WE uprawniający 

Zamawiającego do stosowania przedmiotu dostawy w podziemnych zakładach 

wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do klasy „A” 

zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Dokumenty, o których mowa będą zgodne 

ze stanem prawnym na dzień dostawy – 2 kpl. 

4.4. Świadectwo jakości przedmiotu Umowy – 2 kpl. 

4.5. Katalog części zamiennych – 2 kpl. 

4.6. Listę pracowników uprawnionych do przeprowadzenia prac serwisowych 

posiadających stosowne doświadczenie i kwalifikacje do pracy w warunkach 

podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny tj. muszą być 

zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających 

ustaleniom art. 74 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U.       

z 2011r. Nr 163 poz. 981), posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie    

i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie 

z zakresu użytkowania pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych oraz wymagane 
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ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty 

potwierdzające uprawnienia. 

4.7. Oświadczenie o zwrotnym przyjmowaniu zużytych materiałów. 

IV. Inne wymagania:  

1. Urządzenie musi być sprawne technicznie – nie starsze niż z 2013 roku produkcji. 
Data produkcji potwierdzona w zaświadczeniu fabrycznym producenta. 

2.  Koszt transportu przedmiotu zamówienia do zamawiającego pokrywa Oferent. 
4.   Miejsce dostawy: 
 TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna 
 Zakład Górniczy Sobieski 

ul. Krakowska, 
43-600 Jaworzno 
Magazyn Główny 
 

 
 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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Załącznik nr 2 
do umowy zawartej pomiędzy 

TAURON Wydobycie SA 
a firmą ……………………..……………… 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY WRAZ Z CENAMI 
 
 

Lp. Nazwa towaru 
Jednostka 

miary 
Ilość 

 
Cena 

jednostkowa 
(netto) 

1 2 3   

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

..................................................................... 
(podpis i pieczęć Zamawiającego) 
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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 
 

Lp. Nazwa jednostki Adres  NIP 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

...    

 
 

 
 
 

LUB 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczamy, że …………………………………………………………   nie 

wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych  

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, wchodzących w skład ich Grupy Kapitałowej. 

 
 

     
 
 

 

 

……………………………………………………… 
       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
      upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4  

do Umowy zawartej pomiędzy 
TAURON Wydobycie S.A. 

a firmą …….………………… 

 

Karta Gwarancji 

 

sporządzona w dniu ......................... 

1. Zamawiający : TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna, 43- 600 Jaworzno,  

                            ul. Grunwaldzka 37 

2. Wykonawca : .......................................................................................................... 

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

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

3. Umowa nr : .......................................................................................................... 

4. Przedmiot Umowy: Dostawa jednego sprawnego technicznie urządzenia  
magazynującego urobek dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski TAURON  
Wydobycie Spółka Akcyjna.  
5. Data rozpoczęcia biegu Gwarancji: dzień ........... miesiąc ............ rok .............. 
6. Warunki Gwarancji. 

6.1.  Wykonawca oświadcza, że Przedmiot objęty Gwarancją wskazany w pkt 6.2 został 
wykonany zgodnie z zawartą Umową / wiedzą techniczną / przekazaną 
dokumentacją / Polskimi Normami. 

6.2.   Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji:  

6.2.1. na okres 24 miesięcy od daty zakończenia montażu i uruchomienia 
urządzenia na dole kopalni,  

6.3.  Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady 
przedmiotu  objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość 
użytkową i techniczną. 

6.4.  Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych            
w okresie Gwarancji. 

6.5.  Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę, w zależności od 
decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej charakterem wady. 

6.6. Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 

6.6.4.   Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale 

nie później niż w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, 

zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia. 

6.6.5.   W wypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę        

w wyznaczonym terminie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym 

usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych             

w Umowie kar umownych. 

6.6.6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
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6.7  W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, okres Gwarancji dla przedmiotu 
naprawy lub wymiany biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokołu 
przyjęcia wymiany lub naprawy. 

6.8  Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek nieusuniętej 
wady utrudnione lub uniemożliwione było korzystanie z Przedmiotu objętego 
Gwarancją. 

6.9.  Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji  wyłącznie jeżeli 
wykaże, że: 

a)  wady powstały na skutek siły wyższej; 

b)  wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem Przedmiotu 
objętego Gwarancją korzystaniem z tego Przedmiotu przez Zamawiającego lub 
osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie 
usuwania wad. 

7. Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające  
z rękojmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


