Załącznik nr 3

Istotne postanowienia umowy
Zawarta w dniu: ……………….. r. pomiędzy:
Jastrzębską Spółką Węglową S.A. 44-330 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydz. Gosp.
KRS pod nr 0000072093; NIP: 6330005110; Regon 271747631-00119, kapitał zakładowy JSW S.A.:
587.057.980,00 zł, kapitał wpłacony: 587.057.980,00 zł;
- KWK „Borynia-Zofiówka”, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
zwaną dalej Zamawiającym lub JSW S.A., którą reprezentują:
1. … … … … … … … … … … …

–………………………………………………

2. … … … … … … … … … … …

–………………………………………………

3. … … … … … … … … … … …

–………………………………………………

4. … … … … … … … … … … …

–………………………………………………

a
………………………………………………………………………………
z siedzibą w … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … zarejestrowaną
w Sądzie … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
KRS … … … … … NIP … … … … … … … REGON … … … … … … … …
• kapitał zakładowy: … … … … zł • kapitał wpłacony: … … … … … … … zł
zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentują:
1. … … … … … … … … … … …

–……………………………………………

2. … … … … … … … … … … …

–……………………………………………

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie ……………….. przeprowadzonych w ………………….
– protokół nr …………….. zatwierdzony przez ………………... w dniu …...…………..r. na podstawie
„Regulaminu określającego sposób przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
S.A. postępowań przetargowych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych” – załącznik
do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 312/X/2021 z dnia 18.05.2021r.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Remont stojaków SHC dla JSW S.A. KWK „Borynia - Zofiówka”.

§2
I. Zakres przedmiotu umowy:
1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje: Remont stojaków typu SHC (Nz 2-10, W, 40 Z,
HSHC SU) w zakresie:
1.1. Remont podstawowy:
a) demontaż stojaka,
b) czyszczenie elementów stojaka,
c) ocena stanu technicznego stojaka,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

wymiana uszczelnień na nowe,
remont tulei z uchwytami,
remont baterii zaworowej,
galwanizacja baterii zaworowej,
wymiana sprężyny rabującej,
wymiana głowicy z rurką lub koronki,
wymiana stopy,
montaż i malowanie stojaka,
badanie sprawdzające.

1.2. Remont kapitalny:
wszystkie prace jakie wyszczególniono w zakresie remontu podstawowego określonego
w pkt. 1.1 powyżej oraz:
a) wymiana zaworu zasilającego (bezpieczeństwa) na nowy,
b) wymiana cylindra lub wymiana rdzennika.
2. Remont pistoletu zasilającego SHC w zakresie:
2.1. Remont podstawowy:
a) demontaż,
b) ocena stanu technicznego,
c) wymiana uszczelnień,
d) wymiana kulki,
e) wymiana sprężyny pod kulką.
2.2. Remont kapitalny:
wszystkie prace jakie wyszczególniono w zakresie remontu podstawowego określonego
w pkt. 2.1 oraz
a) wymiana lub uzupełnienie dźwigni,
b) wymiana lub uzupełnienie chomątka.
3. Remont baterii zaworowych typu BZS, ACH, SHZ w zakresie:
3.1. Remont podstawowy:
a) demontaż,
b) ocena stanu technicznego,
c) wymiana uszczelnień,
d) wymiana kulki (iglicy),
e) wymiana sprężyny pod kulką (iglicą),
f) galwanizacja baterii,
g) montaż ,
h) sprawdzenie.
3.2. Remont kapitalny:
wszystkie prace jakie wyszczególniono w zakresie remontu podstawowego określonego w pkt. 3.1
powyżej oraz:
a) wymiana pozostałych sprężyn,
b) napełnienie naboju azotem (w przypadku baterii SHZ).
II. Ustalenia dodatkowe:
1. Wymienione podczas remontu podzespoły, części i elementy będą fabrycznie nowe, wolne
od wad fizycznych i prawnych oraz praw majątkowych osób trzecich.
2. Do remontów należy używać podzespołów, materiałów i części zamiennych, zgodnych z wykazami
w dokumentacjach techniczno – ruchowych.
3. Wykonawca musi posiadać niezbędne zaplecze techniczne i warsztatowe (sprzęt i materiały)
oraz stosowne uprawnienia do wykonywania remontu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczania remontowanych stojaków w sposób trwały,
gwarantujący czytelność oznaczeń przez okres min. 12 miesięcy (np. umieszczenie tabliczki
lub napawanie). Oznaczenie musi zawierać co najmniej nazwę (lub znak, logo Wykonawcy oraz
miesiąc i rok remontu).
5. Remont urządzeń, określonych w zakresie rzeczowym zamówienia wykonywany będzie
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u Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a przede wszystkim
dokumentami techniczno-ruchowymi, dokumentacjami remontowymi producenta, dokumentacjami
remontowymi zatwierdzonymi przez producenta lub odpowiednią jednostkę.
6. Z każdego odbioru remontu zostanie sporządzony protokół, który musi być zaakceptowany
(podpisany) przez służby nadzoru ze strony Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.
7. Protokół z remontu winien minimum określać:
• datę remontu,
• przedmiot remontu,
• typ i ilość wyremontowanych urządzeń z określeniem rodzaju przeprowadzonego remontu
(remont podstawowy / remont kapitalny),
• typ i ilość urządzeń nie zakwalifikowanych do remontu z przeznaczeniem do złomowania.
8. Nadzór Zamawiającego ma prawo odmówić podpisania protokołu, jeżeli stwierdzi, że remont
został wykonany niezgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami. Ponownego
odbioru wyremontowanych urządzeń dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu usunięcia usterek
przez Wykonawcę.
9. Dostarczone po remoncie urządzenie musi spełniać wymagania przepisów i norm aktualnie
obowiązujących w polskim górnictwie (m.in. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych
zakładów (Dz.U. 2017 poz. 1118 z późn. zm.).
10. Wykonawca wykonuje remonty w oparciu o zlecenia zakładu Zamawiającego oraz zapewnia
na własny koszt transport remontowanych urządzeń w obie strony (od i do Zamawiającego).
Wywóz i przywóz przedmiotu remontu na teren Zamawiającego będzie następował zgodnie
z zasadami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego.
11. W przekazaniu urządzenia do remontu muszą uczestniczyć przedstawiciele Zamawiającego
i Wykonawcy, z którego zostanie sporządzony protokół przekazania podpisany przez obie strony.
W protokole określony zostanie rodzaj remontu.
III. Dokumenty wymagane wraz z dostawą.
1. Do każdej partii wyremontowanych urządzeń Wykonawca dołączy Zamawiającemu:
a) protokół zdawczo-odbiorczy,
b) protokół z kontroli i badań lub protokół/świadectwo kontroli jakości stojaków hydraulicznych
(nie dotyczy zaworów bezpieczeństwa i baterii zaworowych),
c) kartę gwarancyjną,
d) zaświadczenie o przeprowadzonym remoncie z końcowego odbioru technicznego,
e) inne dokumenty wymagane przepisami niezbędne do prawidłowej eksploatacji
wyremontowanego urządzenia.
§3
1. Termin realizacji umowy: Termin wykonania całego zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia
umowy, wg potrzeb ruchowych Zamawiającego.
2. Termin wykonania poszczególnych zleceń do 10 dni roboczych (poniedziałek – piątek
z wyłączeniem świąt państwowych) od daty zdania stojaków/pistoletów/baterii do remontu.
§4
1. Nadzór i koordynację nad wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego
pełnił będzie:
a) Ruch „Borynia”– Nadsztygar Do Spraw Obudowy, Kierowania Stropem i Kotwienia
Górotworu pod ziemią Ruchu Borynia, Dawid Gołofit – tel. 32) 756 1145,
b) Ruch „Zofiówka”– Nadsztygar Do Spraw Obudowy pod Ziemią, Beniamin Bieg,
– tel. 32) 756 5241.
2. Nadzór i koordynację nad wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ze strony Wykonawcy pełnił
będzie: .............................................
3. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór i realizację umowy Strony powiadomią się
o tym fakcie pisemnie.
4. Wykonawca nie może zatrudniać pracowników JSW S.A. do wykonania prac będących
przedmiotem niniejszej umowy.
5. W razie naruszenia postanowienia § 4 ust. 4 i 5 Zamawiający może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym.
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6. Wykonawca realizował będzie umowę samodzielnie / przy pomocy podwykonawcy *:
a) Umowa w części obejmującej: ___________________ zostanie wykonana przez
podwykonawcę: ______________.
b) Ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, jak również zmiana przedmiotu
lub zakresu części umowy, którą wykona podwykonawca może nastąpić wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażoną na piśmie.
c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy
jak za własne działanie lub zaniechanie.
d) Wszelkie obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację umowy obciążające Wykonawcę
odnoszą się również do podwykonawcy.
e) przy zatrudnieniu podwykonawcy warunkiem zapłaty Wykonawcy będzie okazanie dowodu
zapłaty podwykonawcy.
* zaznaczyć właściwe
§5
1. Wartość umowy w trakcie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ………………… +VAT w tym;
a) KWK Borynia-Zofiówka Ruch Borynia – ………………. zł + VAT,
b) KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka – ………………. zł + VAT.
ceny jednostkowe zgodnie poniższymi Tabelą:
Lp.

Przedmiot remontu

1.

Stojak SHC Nz 2-5

2.

Stojak SHC Nz 6-8

3.

Stojak SHC Nz 9

4.

Stojak SHC Nz 10

5.

Stojak SHC 40 Z

6.

Stojak SHC W 2200-3000

7.

Stojak SHC W 3000-4000

8.

Stojak HSHC SU

9.

Bateria zaworowa ACH

10.

Pistolet

Wartość (netto)
remontu podstawowego [zł]

Wartość (netto) remontu
kapitalnego [zł]

2. Powyższe wartości obejmują wartości robocizny, wymienionych części i elementów (nowych)
zgodnie z poszczególnymi zakresami remontów oraz koszty transportu do i od Zamawiającego
wraz z wystawieniem wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu
remontu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
3. Wynagrodzenie wskazane w umowie zostanie powiększone o należny podatek VAT według
stawki wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, odnoszącej się do usługi, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie o wysokość zmiany podatku VAT, bez konieczności zmiany umowy. Zmiana
wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą umowy i nie będzie skutkowała zmianą wynagrodzenia
netto.
5. Wartość umowy (w tym wartości jednostkowe) nie będzie waloryzowana w okresie jej trwania.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie pozytywny końcowy protokół odbioru urządzenia, podpisany
przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Dopuszcza się fakturowanie częściowe - odrębnie dla każdego zlecenia.
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 90 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub
średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi 60 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9. Zamawiający uiszcza wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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10. W przypadku W przypadku, gdy wynagrodzenie lub jego część, wynikająca z faktury VAT,
przekroczy kwotę 15 000,00 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT
mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i
usług. Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty ceny lub jej części, wynikającej z faktury VAT,
której wartość nie będzie przekraczała 15 000,00 złotych brutto mechanizmem podzielonej
płatności.
11. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zlecanych i wykonywanych usług
pomiędzy poszczególnymi Kopalniami. Zmiany takie nie mogą powodować przekroczenia łącznej
wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 i nie stanowią zmiany umowy.
13. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu (cesja,
sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego,
zabezpieczenia, przewłaszczenia, materialnoprawnego pełnomocnictwa do dochodzenia
należności przysługujących wobec Zamawiającego, w tym pełnomocnictwa inkasowego bez
pisemnej zgody Zarządu JSW S.A.
14. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: 6330005110.
15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązuje się do wpisania na fakturach numeru umowy nadanego przez
Zamawiającego (nr e-RU). Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować zwrot faktur
lub opóźnienie płatności.
17. Faktury VAT z realizacji przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębska Spółka
Węglowa S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”, ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
z zaznaczeniem Ruchu, którego dotyczy.
18. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktur wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru
na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
19. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak
nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej.
20. Wykonawca, który jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza, że numer rachunku bankowego
wskazany w treści faktury VAT został zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
21. Zamawiający wyraża Wykonawcy zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej,
począwszy od daty wskazanej na pisemnym Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur drogą
elektroniczną i na zasadach w nim opisanych, a którego wzór znajduje się na stronie
https://jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/ (Oświadczenie o akceptacji faktur
elektronicznych – dostawca). Dla ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) nie jest wymagane uzyskanie
Oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną.
22. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/mikroprzedsiębiorcy, małego
przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
23. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do weryfikacji oświadczenia Wykonawcy zawartego
w poprzednim ustępie w trakcie realizacji umowy. W przypadku stwierdzenia, że wbrew treści
oświadczenia Wykonawcy nie posiada statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy
albo średniego przedsiębiorcy, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty w terminie
90 dni od przedstawienia mu faktury, a Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury
korygującej, uwzględniającej zmianę terminu zapłaty lub akceptacji noty korygującej wystawionej
przez Zamawiającego.
24. W przypadku, gdy oświadczenie Wykonawcy, wskazane w § 5 ust. 22 zostało złożone niezgodnie
ze stanem faktycznym, z uwagi na zagrożenie zapłatą przez Zamawiającego administracyjnej
kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Zamawiający uprawniony będzie obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5%
wynagrodzenia netto, przewidzianego w § 5 ust.1 umowy.
25. Niniejszym, na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. JSW S.A. oświadcza, że posiada status
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ww. ustawy.
26. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
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27. W przypadku Konsorcjum faktury VAT będzie wystawiał lider Konsorcjum.
28. W przypadku realizacji umowy przez konsorcjum, Wykonawca oświadcza, że odpowiedzialność
konsorcjantów za wykonanie umowy jest solidarna.
§6

1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego danego remontu. Udzielona gwarancja dotyczy właściwej jakości
wykonania remontu oraz zastosowanych podzespołów/części zamiennych.
2. Zakres naprawy gwarancyjnej strony uzgodnią w protokole naprawy gwarancyjnej (w zależności
od rodzaju wady lub usterki) podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Usługa gwarancyjna, łącznie z transportem i kosztami dojazdu, zostanie wykonana na koszt
Wykonawcy w terminie do 7 dni od momentu telefonicznego powiadomienia o jej zaistnieniu.
§7
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:
a) w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1, w razie niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
b) w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej w § 5 ust. 1, w przypadku rozwiązania
umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c) w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia:
- za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,
- za nieusunięcie w terminie stwierdzonych wad, usterek.
2. Zapłata kar umownych wskazanych w § 7 ust. 1c) nie zwalnia Wykonawcy z realizacji umowy.
3. W przypadku rażących usterek w jakości usługi, nierzetelności jej wykonania lub w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę
w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia właściwego dokumentu
księgowego.
5. W przypadku, gdy szkoda przewyższy zastrzeżone kary umowne, Strony dopuszczają
dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych
w Kodeksie cywilnym.

1.

2.

3.

§8
Wykonawca zapewnia wykonanie umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi
obowiązującymi w zakresie realizowanej usługi. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność
za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych
przepisów.
Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
i ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, w tym
w szczególności ustawą o odpadach i aktami wykonawczymi do tej ustawy z wyłączeniem
odpadów złomu stalowego i kolorowego oraz odpadów wydobywczych, które stanową własność
Zamawiającego i z którymi Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie zasadami
obowiązującymi w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”.
Zużyte, uszkodzone elementy, które zostaną wymienione w ramach danej usługi remontowej,
Wykonawca zwróci Zamawiającemu wraz z dostawą wyremontowanego urządzenia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za właściwe oznaczenie ww. elementów (w tym wskazanie ich wagi)
umożliwiające ich weryfikację podczas rozładunku u Zamawiającego. W przypadku zwrotu
elementów pochodzących z kilku urządzeń zwracanych jednocześnie, Wykonawca oznaczy,
z którego urządzenia poszczególne części pochodzą. Wykonawca lub osoba przez niego
upoważniona zobowiązana jest do złożenia podpisu na „Protokole przyjęcia złomu z wykonanej
usługi remontowej maszyny, urządzenia, podzespołu” celem potwierdzenia ilości i wagi
dostarczonych elementów podczas rozładunku u Zamawiającego.
§9
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1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia
oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących negocjacji, wykonania przedmiotu
umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których
posiadanie wszedł w związku z prowadzonymi negocjacjami, zawarciem lub wykonaniem umowy.
2. Wykonawca nie może ujawniać, ani wykorzystywać informacji poufnej, jak również udzielać
na podstawie informacji poufnej rekomendacji lub nakłaniać innych osób do nabycia lub zbycia
akcji JSW S.A.
3. JSW S.A. zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w umowie
na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez JSW S.A.,
w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Jeśli papiery wartościowe Wykonawcy notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., to przysługuje mu uprawnienie zastrzeżenia prawa do upublicznienia
informacji przedstawionych w umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych
do publicznej wiadomości przez Wykonawcę w związku z notowaniem papierów wartościowych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnej będzie traktowane jako
podstawa rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, a także będzie traktowane jako podstawa
dochodzenia przez JSW S.A. roszczeń w drodze postępowania cywilnego, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Naruszenie, o którym mowa
powyżej może też być podstawą złożenia przez JSW S.A. zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa określonego w art. 180 i 181 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w umowie
uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom
działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie JSW S.A., czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty
doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie
od umowy.
8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub niewłaściwego
jej wykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni
od daty powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
9. Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego
terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nastąpi na podstawie oświadczenia Zamawiającego
złożonego w formie pisemnej. Wypowiedzenie umowy nie będzie stanowiło podstawy
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
i nie będzie podstawą dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania lub kar umownych.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 10
Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku
zaistnienia „siły wyższej".
Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas
trwania siły wyższej oraz czas niezbędny do usunięcia jej skutków, uznaje się nieprzewidziane
wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym
strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniające
całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, gwałtowne
zjawiska atmosferyczne, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga,
rekwizycja, embargo, kwarantanna, epidemia lub zarządzenia władz. Siła wyższa oznacza także
zagrożenia wodne, pożarowe lub każde inne, występujące w podziemnych wyrobiskach
zakładów górniczych Zamawiającego, związane zwłaszcza z tąpnięciami, wybuchami metanu
lub pyłu węglowego, wyrzutami gazów lub skał, prowadzeniem akcji ratowniczych,
które uniemożliwiają lub znacząco ograniczają wykonanie umowy.
Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest
to spowodowane siłą wyższą.
O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony zobowiązane są niezwłocznie
się powiadomić.
Niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania umowy.
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6. Określony w umowie termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o czas działania siły wyższej
oraz czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
możliwości zmiany terminu realizacji umowy spowodowane koniecznością czasowego
wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją
kryzysową na rynku węgla i stali,
możliwości zmniejszenia zakresu umowy spowodowane koniecznością obniżenia poziomu
produkcji w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla
i stali,
możliwości renegocjacji (obniżenia) ceny (cen) za wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku recesji na rynkach światowych lub w związku z sytuacją kryzysową na rynku
węgla i stali,
możliwości wydłużenia terminu płatności.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

§ 11
Zmiana zakresu zawartej umowy jest możliwa w uzasadnionych przypadkach,
po przeprowadzeniu uzgodnień jak dla wniosku o wszczęcie postępowania. Wniosek o zawarcie
aneksu do umowy dotyczący zmiany terminu realizacji umowy, zmiany polegającej na obniżeniu
wartości umowy bez zmiany jej zakresu rzeczowego oraz zmian opisanych w § 11 ust. 2,
nie wymaga przeprowadzenia uzgodnień jak dla wniosku o wszczęcie postępowania. Powyższe
zmiany wymagają zawarcia aneksu do umowy.
Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy bez zmiany zakresu finansowego lub zmienić
zakres rzeczowy skutkujący zmianą zakresu finansowego nie przekraczającego 30% jej wartości
netto z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie przekroczy kwoty, nakładającej obowiązek
stosowania ustawy PZP.
Zmiana zakresu rzeczowego nieobjętego wyceną w umowie, ustala się w drodze negocjacji
cenowych, pomiędzy Wykonawcą, a Zakładem JSW S.A. Protokół z negocjacji wymaga
zatwierdzenia przez dwóch pełnomocników Zarządu JSW S.A. w danym Zakładzie JSW S.A.,
w pozostałych przypadkach zmianę zakresu finansowego należy ustalić na podstawie
obowiązujących cen określonych w umowie.
Zmiany opisane w § 11 ust. 2 i 3 wymagają zgody dwóch pełnomocników Zarządu JSW S.A.
w danym Zakładzie JSW S.A. oraz zgody Wykonawcy i zawarcia aneksu do umowy.
Zmiany umowy nie stanowi w szczególności:
- zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu)
- zmiana osób wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy.
O zmianach określonych w § 11 ust. §§ strony powiadomią się pisemnie.
Łączna wartość umowy wraz ze zmianami nie może przekroczyć kwoty, powyżej której
wymagane jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót będących przedmiotem umowy
oraz odpowiednio zakresu finansowego umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, rozliczenie nastąpi
za faktycznie wykonany zakres.
Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń finansowych z tytułu ograniczenia zakresu rzeczowego
i finansowego umowy.

§ 12
1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania
organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych
w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej
„RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.
2. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
przez jedną ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty
poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14
„RODO”
na
stronie
internetowej
www.jsw.pl
w
zakładce
RODO/Kontrahent
(link: https://www.jsw.pl/rodo/kontrahent/) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych
tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział
w wykonaniu umowy.
6. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych
osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.
§ 13
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w JSW S.A. „Kodeksem Etyki JSW”,
którego treść została udostępniona na stronie www.jsw.pl/o-nas/compliance/kodeks-etyki-gk-jsw/
i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad
opisanych w ww. Kodeksie, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy
oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, którym
powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do
zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby powodować naruszenie tych zasad
przez jego pracowników. Wykonawca zapewni zgodność swoich działań z powyższymi zasadami
i na żądanie JSW S.A. niezwłocznie poinformuje o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za
wszelkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez
podwykonawców, osoby przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, jak również osoby,
którym powierza wykonanie Umowy (w całości lub w części), Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za działania własne.
§ 14
1. Wykonawca oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, łapownictwa
oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajami. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w [JSW/Spółce] „Polityką
antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” oraz „Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie
Kapitałowej JSW”, których treść została udostępniona na stronie [https://www.jsw.pl/onas/compliance]
i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie
przestrzegać zasad opisanych w ww. Polityce i Procedurze, oraz że standardów tych
przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje
umowę. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zgody na realizację przedmiotu
umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawców lub innych osób trzecich, o ile z innych
postanowień umowy lub z jej istoty wynika obowiązek realizowania przedmiotu umowy bez
udziału podwykonawców lub innych osób trzecich.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że [jego] członkowie kadry kierowniczej i pracownicy nie będą
stosować i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form wywierania wpływu,
które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie będą
(bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) oferować, obiecywać, udzielać, upoważniać, zabiegać
o korzyści lub przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści (lub nie będą sugerowali, że
dokonają lub mogą dokonać takiej czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek
sposób związany z umową oraz że [podjął] uzasadnione środki, aby uniemożliwić
podwykonawcom, agentom lub jakimkolwiek innym osobom trzecim, podlegającym jej kontroli lub
decydującemu wpływowi, dokonanie takich czynności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia drugiej stronie informacji w zakresie niezbędnym do
wykazania, że Wykonawca wywiązuje się z określonych w niniejszej umowie obowiązków
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dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie.
4. Jeżeli [JSW/Spółka] uprawdopodobni, że Wykonawca dopuścił się naruszenia lub kilku
powtarzających się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących niepodejmowania
działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, [JSW/Spółka] powiadomi o tym Wykonawcę
i zażąda podjęcia w rozsądnym terminie niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania
o takich działaniach. Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze [JSW/Spółka]
może, według własnego uznania, zawiesić Umowę lub ją wypowiedzieć, przy założeniu, że
wszystkie kwoty i świadczenia należne na mocy Umowy w momencie jej zawieszenia lub
wypowiedzenia pozostaną wymagalne i należne, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi
przepisami prawa.
5. Za szkodę poniesioną przez [JSW/Spółkę] wynikająca z niewykonania lub nienależytego
wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania
działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form wywierania wpływu, które są
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach
ogólnych, niezależnie od limitów i ograniczeń określonych w umowie.
§ 15
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne
lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek
którejkolwiek z nich do zastąpienia tych nieważnych lub nieskutecznych postanowień,
postanowieniami mającymi moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do zastępowanego
postanowienia.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy winny być rozstrzygane przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

Wszelkie zmiany niniejszej
pod rygorem nieważności.

umowy

§ 17
wymagają

formy

pisemnej

w

postaci

aneksów,

§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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