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Załącznik nr……………  

 
                                                         P r o j e k t  u m o w y  
 
zawarta w dniu …………………... w Tarnowskich Górach, pomiędzy:  

Konsorcjum firm:  

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (Lider), z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Hutnicza 5-9, 42-
600 Tarnowskie Góry, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057345, będącą podatnikiem VAT i posiadającą NIP 
626 000 56 41 oraz Regon 272429761, BDO 000025959, o kapitale zakładowym 13.808.709,00 zł, 
reprezentowaną przez: 

………………………… - …………………………. 

………………………… - …………………………. 

i 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Górnicze „ROW-JAS” Spółka z o.o. (konsorcjant), z siedzibą 

w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kasztanowa 2, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy 

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000040032, będącą 

podatnikiem VAT i posiadającą NIP 633-19-22-067 oraz Regon 273604500, BDO 000014223, o kapitale 

zakładowym 800 000,00 zł, reprezentowaną przez: 

………………………… - …………………………. 

………………………… - …………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………., reprezentowaną przez: 

 

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

 

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

 

 

zwaną dalej Podwykonawcą 

 

o następującej treści: 
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Preambuła 

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (Lider) i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Górnicze 

„ROW-JAS” Spółka z o.o. (Konsorcjant), na podstawie zawartej Umowy z Jastrzębską Spółką Węglową 

S.A. (zwanym dalej Zamawiającym) realizuje na KWK „Pniówek” Inwestycję, której przedmiotem jest 

„Pogłębianie szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poz. 1000” (dalej: 

„Kontrakt” lub „Inwestycja”). 

 

Konsorcjum firm: PBSz S.A. i PPG „ROW-JAS” Sp. z o.o. powierza firmie pod nazwą 

……………………….. jako Podwykonawcy wykonanie …………………………………………….  

     

§ 1  

1. Na mocy umowy Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Wykonawcy 

następującego zakresu prac: …………………………………………………………… zwanego 

w dalszej części umowy „robotą”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wskazaną powyżej robotę odebrać i zapłacić Podwykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: ………………………….. złotych netto, tj. …………………….. złotych 

brutto.  

3. Szczegółowy opis robót wraz z  harmonogramem  zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca 

Załącznik nr………..do umowy.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zrealizuje robotę w terminie do ……………….. miesięcy od daty zawarcia umowy.  

2. Wykonawca udostępni Podwykonawcy miejsce realizacji roboty w terminie do …………………… od 

daty  zawarcia umowy.  

  

§ 3  

1. Podwykonawca realizował będzie umowę samodzielnie/przy pomocy dalszego Podwykonawcy*.  

2. Umowa w części obejmującej: ………………………………………..zostanie wykonana przez 

dalszego Podwykonawcę: …………………………………………...*   

3. Ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z dalszych Podwykonawców jak również zmiana zakresu  lub 

przedmiotu części roboty świadczonej przez dalszego Podwykonawcę nie wymaga zawarcia 

aneksu  do umowy i następuje na podstawie oświadczeń obu stron wyrażonych na piśmie.   

4. Jak za własne działanie lub zaniechanie Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie  lub 

zaniechanie dalszego Podwykonawcy*.    

5. Wszelkie obowiązki oraz odpowiedzialność za realizację umowy obciążające Podwykonawcę 

odnoszą się również do dalszego Podwykonawcy*.  

6. Strony zgodnie ustalają, że Podwykonawca bez zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności nie może powierzyć dalszemu Podwykonawcy wykonania roboty 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Powierzenie wykonania roboty dalszemu 

Podwykonawcy nie może skutkować zwiększeniem wynagrodzenia Podwykonawcy, określonego 

w § 1 ust. 2 umowy.  

7. Co najmniej 35 dni przed planowanym zawarciem z dalszym Podwykonawcą umowy, której 

przedmiotem będzie powierzenie wykonania całości lub części robót, objętych niniejszą umową, 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu podpisany przez Podwykonawcę i dalszego 

Podwykonawcę projekt umowy podwykonawczej wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót 

przewidzianych w projekcie. Treść umowy podwykonawczej będzie zgodna z treścią projektu 

zaakceptowanego przez Zamawiającego i powinna spełniać wszystkie poniżej określone 

wymagania.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożenia mu projektu umowy podwykonawczej wraz 

z dokumentacją dotyczącą wykonania robót przewidzianych w projekcie nie zgłosi Podwykonawcy 
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zastrzeżeń do jej treści, uznaje się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy podwykonawczej.                         

Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej lub jeżeli Zamawiający 

nie zgłosi sprzeciwu do wykonania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca przed skierowaniem  

  Podwykonawcy do realizacji robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę podwykonawczą 

wraz z dokumentacją dotyczącą roboty przewidzianej w umowie podwykonawczej.  

9. Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminu zapłaty określonego w umowie z dalszym Podwykonawcą, 

zgodnego  z wymaganiami określonymi w ust. 10 lit. h. Podwykonawca ponosi wobec Wykonawcy 

odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie powyższego zobowiązania. Brak 

zapłaty przez Podwykonawcę wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy stanowi 

niewykonanie niniejszej umowy.  

10. Strony zgodnie ustalają, że umowa podwykonawcza dotycząca wykonania całości lub części robót 

objętych niniejszą umową spełniać będzie następujące wymagania:  

a. musi zawierać postanowienie przewidujące zakaz ustanawiania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej, potrącanej z wynagrodzenia należnego 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu wykonania umowy podwykonawczej,  

b. musi zawierać postanowienie przewidujące konieczność uzyskania pisemnej – pod rygorem 

nieważności, zgody Zamawiającego na zawarcie przez Podwykonawcę umowy z jakimkolwiek 

dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane lub dzieło,  

c. musi zawierać postanowienie, zgodnie z którym wierzytelności dalszego Podwykonawcy 

wynikające z umowy podwykonawczej nie mogą być przedmiotem obrotu, zabezpieczenia, 

przewłaszczenia, prawa rzeczowego, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, zastawu 

rejestrowego, jak również pełnomocnictwa materialnoprawnego do ich dochodzenia, w tym 

upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Zamawiającego,  

d. musi zawierać postanowienie przewidujące, że odbiory robót wykonanych przez dalszego 

Podwykonawcę będą miały charakter odbiorów wspólnych, tzn. dokonywane będą w ramach 

odbiorów robót dokonywanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i dokonywane będą z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz z odbiorów tych sporządzany będzie jeden 

protokół odbioru robót, dotyczących robót wykonanych w relacji: Wykonawca, Zamawiający oraz 

w relacji: dalszy Podwykonawca, Podwykonawca, Wykonawca, Zamawiający. 

e. musi zawierać postanowienie, że dalszy Podwykonawca wystawiać będzie faktury obejmujące 

należne mu wynagrodzenie każdorazowo w następnym dniu po dniu podpisania przez 

Zamawiającego, Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zastrzeżeń 

protokołów z poszczególnych odbiorów, o których mowa w ust. d., które to protokoły stanowią 

podstawę do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,  

f. musi zawierać podział robót, które zostały powierzone do wykonania dalszemu Podwykonawcy 

na zakresy rzeczowe, terminy wykonania tych zakresów oraz wartość tych zakresów, zgodny 

z podziałem wynikającym z umowy pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą oraz Wykonawcą 

a Zamawiającym,  

g. musi określać wynagrodzenie netto i brutto dalszego Podwykonawcy, przy czym wysokość 

poszczególnych części wynagrodzenia należnego dalszemu Podwykonawcy określona w dalszej 

umowie podwykonawczej nie może być wyższa od wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od 

Wykonawcy za wykonanie tożsamych robót,  

h. musi określać termin zapłaty wynagrodzenia należnego dalszemu Podwykonawcy nie dłuższy niż 

….. dni od dnia wystawienia faktury przez dalszego Podwykonawcę, zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. e,  

i. musi przewidywać, że dokonanie jakichkolwiek zmian w umowie podwykonawczej uzależnione 

jest od uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności,  

j. musi zawierać postanowienie przewidujące możliwość odstąpienia od umowy podwykonawczej 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcę 
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oraz zastrzeżenie, że w przypadku odstąpienia od umowy w tym trybie, nie przysługują dalszemu 

Podwykonawcy jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze względem Wykonawcy ani 

Zamawiającego,  

k. musi zawierać postanowienie o zakazie potrącenia jakichkolwiek wierzytelności przysługujących  

Podwykonawcy względem dalszego Podwykonawcy z wierzytelności wzajemnej dalszego 

Podwykonawcy względem Podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie roboty objętej 

dalszą umową podwykonawczą,  

l. nie może zawierać postanowienia o ustanowieniu przez dalszego Podwykonawcę na rzecz 

Podwykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej 

z wynagrodzenia należnego dalszemu Podwykonawcy za wykonanie roboty objętej dalszą 

umową podwykonawczą,  

m. musi zawierać numer rachunku bankowego dalszego Podwykonawcy, na który Podwykonawca 

będzie uiszczał wynagrodzenie.  

11. Strony zgodnie ustalają, że niespełnienie przez umowę podwykonawczą któregokolwiek z wymagań 

określonych w treści niniejszego paragrafu, a zwłaszcza ust. 10 i ust. 15 niniejszego paragrafu 

stanowi podstawę do zgłoszenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu.  

12. Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez siebie 

lub dalszego Podwykonawcę kopię zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o dalsze podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2. Podwykonawca 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez siebie lub dalszego Podwykonawcę za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie 7 dni od jej zawarcia. Powyższe odnosi się także do każdej zmiany tych umów.   

13. W przypadku rozliczeń częściowych, warunkiem zapłaty drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia jest przedstawienie Wykonawcy przez Podwykonawcę, na co najmniej 12 dni przed 

upływem terminu zapłaty wynagrodzenia, oświadczenia dalszego Podwykonawcy, o zapłacie 

należnego mu wymagalnego wynagrodzenia wraz z potwierdzeniem zapłaty tego wynagrodzenia 

przelewem na rachunek bankowy dalszego Podwykonawcy.  

14. Jeżeli w terminie określonym w ustępie poprzednim Podwykonawca nie doręczy Wykonawcy 

oświadczenia i potwierdzenia przelewu, o których mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca 

upoważniony będzie do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz dalszego 

Podwykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonane roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, bez odsetek. Uprawnienie dokonania bezpośredniej zapłaty dotyczy 

wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o dalsze podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Podwykonawca oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do zapłaty na rzecz dalszego 

Podwykonawcy wynagrodzenia określonego w fakturze, wystawionej przez dalszego 

Podwykonawcę oraz, że zobowiązuje się w dalszej umowie podwykonawczej z dalszym 

Podwykonawcą upoważnić dalszego Podwykonawcę do przyjęcia zapłaty wynagrodzenia 

uiszczonego na jego rzecz w sposób opisany powyżej.   

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, na co 

Podwykonawca wyraża zgodę.  

17. Ponadto strony zgodnie ustalają, że dokonanie przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę 

jakiejkolwiek zmiany w dalszej umowie podwykonawczej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, będzie wobec Zamawiającego i Wykonawcy bezskuteczne.  

18. Jakakolwiek przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku dalszego Podwykonawcy będzie 

przerwą wynikającą z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, stanowić będzie nienależyte 

wykonanie umowy i nie będzie podstawą do zmiany terminu wykonania niniejszej umowy.  

19. Podwykonawca odpowiada za działania i zaniechania dalszego Podwykonawcy jak za własne 

działania lub zaniechania.  
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20. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację roboty powierzonej dalszemu 

Podwykonawcy.  

21. Podwykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu i Wykonawcy wszelkich wyjaśnień 

dotyczących każdej zawartej dalszej umowy podwykonawczej, w formie określonej przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, a w szczególności wyjaśnień dotyczących prawidłowości jej 

wykonania.  

22. Niezwłocznie po zawarciu umowy z dalszym Podwykonawcą, Podwykonawca przekaże 

Zamawiającemu i Wykonawcy informację o osobach, które w imieniu dalszego Podwykonawcy 

pełniły będą nadzór i odpowiadać będą za koordynację roboty, a także informację o danych 

kontaktowych do wskazanych powyżej osób.   

23. Naruszenie przez Podwykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym 

paragrafie stanowić będzie nienależyte wykonanie umowy.    

24. Wykonawca nie wprowadza ograniczenia co do liczby dalszych Podwykonawców.  
  

§ 4  

1. Przed przystąpieniem do wykonania roboty Podwykonawca zwróci się do Działu Zintegrowanego 

Systemu Zarządzenia (DZZ) w zakładzie górniczym Zamawiającego, w którym robota będzie 

realizowana o udostępnienie mu dokumentacji oraz informacji dotyczących:  

a. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnego z  normami: PN-EN 

ISO 9001:2015, PN-EN ISO14001:2015, PN-N 18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2014, 

wdrożonego  w zakładzie górniczym Zamawiającego, w którym robota będzie realizowana,  

b. dokumentu  bezpieczeństwa oraz  planu  ratownictwa,  obowiązujących w zakładzie 

Zamawiającego, w zakresie dotyczącym realizacji roboty,  

c. spełnienia wymagań przewidzianych w § 5 ust. 9 umowy.  

2. Przed przystąpieniem do wykonania roboty Podwykonawca zwróci się także do Działu BHP 

i Szkolenia (DBS) w zakładzie górniczym Zamawiającego, w którym robota będzie realizowana 

o udostępnienie mu wewnętrznych regulacji, niezbędnych do należytego jej wykonania, w 

szczególności regulacji dotyczących prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego zakładu 

górniczego, oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny 

pracy, planu ratownictwa, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac, a także 

zgłaszania wypadków i zagrożeń.  

3. Podwykonawca potwierdzi na piśmie udostępnienie lub umożliwienie mu wykonania kopii 

dokumentacji, zawierającej regulacje, określone w ust. 1 i 2.  

4. Podwykonawca zapozna się z regulacjami wskazanymi w ust. 1 i 2. Ponadto zapozna z nimi 

dalszego Podwykonawcę, a także osoby, które zostaną przez niego lub dalszego Podwykonawcę 

skierowane do realizacji roboty.  

5. Bezpośrednio przed przystąpieniem do świadczenia roboty Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedstawi osobie, wskazanej w § 11 ust. 1 umowy dokumenty potwierdzające 

zapoznanie się z regulacjami określonymi w ust. 1 i 2.  

6. W trakcie świadczenia roboty Podwykonawca egzekwować będzie bezwzględne przestrzeganie 

regulacji przewidzianych w ust. 1 i 2 przez osoby, które on lub dalszy Podwykonawca skieruje do 

realizacji roboty.  

7. Podwykonawca wykona robotę z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej 

z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.  

8. Podwykonawca wykona robotę w sposób niezakłócający ruchu zakładu górniczego 

Zamawiającego, w którym robota będzie świadczona.  

9. Podwykonawca wykona robotę zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w umowie, powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 

a także w sposób przewidziany w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w zakresie jakości, 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

zgodnym z  normami: PN-EN ISO 9001: 2015, PN-EN ISO14001: 2015, PN-N 18001: 2004,  PN-
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ISO/IEC 27001: 2014, dokumencie bezpieczeństwa, obowiązującym w zakładzie górniczym 

Zamawiającego, w którym robota będzie realizowana oraz zgodnie z wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, niezbędnymi do należytego wykonania umowy dotyczącymi organizacji, a także 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego zakładu 

górniczego, występujących w nim zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i 

alarmowania, znajomości rejonu prac, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń. Wykonawcy nie 

będą przysługiwały jakiekolwiek szczególne uprawnienia zastrzeżone dla pracowników 

Zamawiającego wynikające z powołanych powyżej regulacji.  

10. Podwykonawca zapozna się ze wszelkimi zmianami treści dokumentów, określonych w ust. 9, a 

także nowowprowadzonymi regulacjami wewnętrznymi, zobowiąże do zapoznania się z nimi 

dalszego Podwykonawcę oraz osoby skierowane do realizacji roboty przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę oraz bezwzględnego stosowania.  

11.   Podwykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji roboty 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, 

odpadów wydobywczych oraz odpadów powstałych z materiałów powierzonych, które stanowią 

własność Zamawiającego i z którymi Podwykonawca zobowiązany jest postępować, zgodnie 

z zasadami i przepisami obowiązującymi w zakładzie Zamawiającego, w którym robota jest 

realizowana.  

12. Podwykonawca zapewnia realizację roboty zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 

w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, a także innymi aktami prawnymi 

obowiązującymi w zakresie realizacji roboty oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie 

skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów.  

13. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie roboty, 

w tym również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie roboty przez dalszego Podwykonawcę. 

W szczególności Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie roboty w sposób 

przewidziany w ust. 7-12.  

14. Wobec osób skierowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do realizacji roboty, 

Podwykonawca, ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych oraz odpowiedzialność za skutki niezawinionych przez Zamawiającego wypadków, 

które nastąpiły przy realizacji roboty.  

15. Podwykonawca odpowiada wobec Zamawiającego i/lub Wykonawcy za wszelkie koszty, szkody 

i wydatki poniesione przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę w związku z niezawinionym przez 

Zamawiającego i/lub Wykonawcę wypadkiem przy pracy osoby skierowanej do realizacji roboty.   

  

§ 5  

1. Podwykonawca zrealizuje robotę w oparciu o Specyfikację techniczną (załącznik nr 1 do umowy). 

Ponadto robota zostanie wykonana podczas normalnej pracy zakładu Zamawiającego. W trakcie 

realizacji umowy Podwykonawca zapewni organizację i nadzór nad prowadzoną robotą w sposób, 

który nie będzie stwarzał zagrożeń lub zakłóceń dla ruchu zakładu górniczego. Wszelkie prace 

wchodzące w skład roboty będą uzgadniane i koordynowane z zakładem Zamawiającego. 

Szczegółowe zasady podejmowania uzgodnień i koordynacji robót Podwykonawca przedstawi 

w technologiach wykonania roboty.  

2. Do wykonania robót Wykonawca lub Podwykonawca skieruje osoby posiadające kwalifikacje określone 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz zdefiniowane w przepisach 

wykonawczych do ustawy, przewidziane do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotą w liczbie 

co najmniej: 

a) 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej 

w podziemnych zakładach górniczych 

b) 1 osoba posiadająca kwalifikacje osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej 

w podziemnych zakładach górniczych, 
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2.1. Osoby posiadające kwalifikacje określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz zdefiniowane 

w przepisach wykonawczych do ustawy wykonujące czynności specjalistyczne w ruchu podziemnego 

zakładu górniczego, przewidziane do realizacji umowy w liczbie co najmniej: 

a) 4 osoby posiadających kwalifikacje elektromontera sprzętu elektrycznego o napięciu do 1 kV w 

podziemnych zakładach górniczych, 

2.2. Osoby posiadające uprawnienia określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

przewidziane do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot umowy w 

liczbie co najmniej: 

a) 1 osoba o uprawnieniach budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do pełnienia funkcji kierownika robót 

instalacyjnych, związanych z montażem instalacji na powierzchni kopani. 

3. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skieruje do wykonania roboty osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę (pracowników). 

4. Przed przystąpieniem do realizacji roboty Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 

Wykonawcy wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pracowników), które 

skierowane zostaną do realizacji roboty.  

5. W razie zmiany osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pracowników), które skierowane 

zostały do realizacji roboty Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca najpóźniej przed 

rozpoczęciem dnia roboczego, w którym nastąpi zmiana przedstawi Wykonawcy aktualny wykaz 

pracowników.   

6. W trakcie realizacji roboty Wykonawca i Zamawiający uprawnieni będą dokonywać kontroli 

wypełniania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogów przewidzianych w ust. 3 

– 5. W szczególności Zamawiający i Wykonawca uprawnieni będą do:  

a. żądania przedstawienia kopii umów o pracę, zawierających: imię i nazwisko pracownika, datę 

zawarcia i rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy oraz stanowisko,  

b. weryfikowania w miejscu świadczenia roboty zgodności osób wykonujących robotę z treścią 

wykazu, o którym mowa w ust. 4 i 5.  

7. Przed przystąpieniem do realizacji roboty Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokona oceny 

ryzyka zawodowego (wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji) oraz zapozna osoby 

skierowane do realizacji roboty z ryzykiem zawodowym i zasadami ochrony przed zagrożeniami i ich 

zapobiegania.  

8. Podwykonawca będzie na bieżąco pisemnie informował Wykonawcę o wszelkich aktualizacjach 

aspektów ryzyka zawodowego w odniesieniu do stanowisk, na których zatrudnieni będą pracownicy 

Podwykonawcy oraz zapozna ich z ryzykiem zawodowym i zasadami ochrony przed zagrożeniami.  

9. Osoby skierowane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do realizacji roboty będą 

posiadały:  

a. wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania roboty,  

b. aktualne badanie lekarskie wymagane dla pracowników Zamawiającego oraz wykonane przez 

jednostki medycyny pracy świadczące usługi na rzecz Zamawiającego,  

c. aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości oraz badania psychologiczne 

(jeżeli są wymagane dla danego stanowiska pracy),  

d. aktualne zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia z zakresu przepisów i wewnętrznych regulacji, 

obowiązujących w zakładzie Zamawiającego, w którym robota będzie realizowana, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, 

występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, planu 

ratownictwa, znajomości rejonu realizacji roboty, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń,  

e. przeszkolenie Zamawiającego w zakresie: bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, 

występujących zagrożeń w miejscu pracy, rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac, 

rozmieszczenia środków gaśniczych, rozmieszczenia sygnalizacji alarmowej, usytuowania dróg 

ucieczkowych,  

f. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie realizacji 

roboty  
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10. Przed rozpoczęciem roboty Podwykonawca dostarczy oświadczenie kierownika budowy 

o podjęciu się obowiązków.  

11. Przed rozpoczęciem roboty Podwykonawca opracuje i przedstawi Wykonawcy:  

11.1. wycinkowy schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób 

sprawujących nadzór i dozór ze strony Wykonawcy i Podwykonawcy nad robotą prowadzoną 

w ruchu zakładu górniczego,  

11.2. dokument pt. Szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i 

dozoru ruchu zakładu górniczego oraz Wykonawcy i Podwykonawcy,  

11.3. imienne zakresy czynności osób kierownictwa i dozoru Podwykonawcy 

sprawujących nadzór nad prowadzoną robotą,  

11.4. wymagane przepisami projekty techniczne, dokumentacje i technologie lub 

instrukcje bezpiecznego wykonywania roboty. Do opracowanych projektów technicznych, 

technologii lub instrukcji bezpiecznego wykonywania roboty Podwykonawca dołączy: karty 

oceny ryzyka zawodowego wraz z imienną listą osób kierownictwa i dozoru oraz pracowników 

Podwykonawcy zapoznanych z ich treścią,    

11.5. imienny wykaz osób kierownictwa i dozoru oraz pracowników Podwykonawcy 

zapoznanych z opracowanymi projektami technicznymi, technologiami lub instrukcjami 

bezpiecznego wykonywania roboty wraz z zaświadczeniami o posiadaniu przez nich 

aktualnych badań lekarskich, badań specjalistycznych (jeżeli są wymagane dla danego 

stanowiska pracy), szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy),  

11.6. niezbędne dokumenty potrzebne do przygotowania zgłoszenia do właściwych 

organów nadzoru górniczego -  jeśli będą wymagane. 

 

12. Podwykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu 

górniczego, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porządku i dyscypliny 

pracy, prowadzenia ruchu, znajomości rejonu prac oraz występujących zagrożeń, zasad łączności 

i alarmowania, zgłaszania wypadków. Podwykonawca skieruje do realizacji roboty osoby, które 

odbyły szkolenie w powyższym zakresie.  

13. Przy realizacji roboty w ruchu zakładu górniczego, Podwykonawca powinien zapewnić 

nadzór nad wykonywaniem roboty na każdej obłożonej zmianie przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

14. Osoby wymienione w § 5 będą posługiwały się językiem polskim w stopniu 

umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kwestiach związanych z realizacją umowy.   

 

§ 6  

1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewnia osobom skierowanym do realizacji roboty: 

ubrania robocze, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej (okulary, półmaski przeciwpyłowe, 

środki ochrony słuchu, szelki bezpieczeństwa, rękawice robocze, obuwie, hełm, itp.), zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi oraz zarządzeniem 

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego (KRZG) w zakładzie Zamawiającego, w którym robota 

będzie realizowana w sprawie doboru, zaopatrzenia i stosowania przez pracowników przydzielonych 

im środków ochrony indywidualnej.  

2. Osoby biorące udział w realizacji roboty powinny posiadać, umieszczone w widocznym miejscu na 

ubraniu roboczym lub hełmie, logo lub nazwę firmy.  

3. Podwykonawca zapewnia wszelkie materiały do realizacji roboty.   

4. Podwykonawca zapewnia transport materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń od 

punktu zdawczo – odbiorczego w chodniku N2a na poz. 830 do miejsca prac w oparciu w własne 

urządzenia transportowe.   

5. Dostawę, konserwację i utrzymanie całości sprzętu technicznego, który zostanie użyty do realizacji 

robót (pomosty, narzędzia, urządzenia małej mechanizacji, sprzęt wiertniczy, betoniarki i itp.) 

zapewni Podwykonawca.  



 

  

  

  

  9/18 

6. Podwykonawca zapewni sprzęt zabezpieczający przed spadkiem z wysokości i narzędzia.  

7. Dostawę, konserwację i utrzymanie całości sprzętu technicznego, który zostanie użyty  do realizacji 

przedmiotu umowy zapewni Podwykonawca.  

8. Dostawę energii elektrycznej, sprężonego powietrza i wody do punktów zdawczo-odbiorczych 

zapewni Zamawiający.   

9. Zamawiający w trakcie realizacji umowy zapewni:  

a) sprężone powietrze o ciśnieniu istniejącym w sieci kopalnianej – 0,3 MPa, dostępne w odległości 

maksymalnej 50 m od punktów rozpoczęcia prac,  

b) woda w rurociągu przeciwpożarowym o ciśnieniach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Energii  

z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu  

podziemnych zakładów górniczych, w odległości maksymalnie 50 m od punktów rozpoczęcia prac,  

c) zasilanie w energię elektryczną o wymaganej przez Wykonawcę mocy, o napięciu 500V 

dostępne:  

 dla urządzeń na podszybiu szybu III poziomu 1000 z stacji transformatorowej 6/0,5kV  w rejonie 

podszybia szybu II na poziomie 1000 w odległości 300m od szybu III poz. 1000,  

 dla maszyn wyciągowych i wciągarek wolnobieżnych oraz pozostałych urządzeń  do głębienia 

szybu III na poz. 872,2 m (komora maszyn wyciągowych i wciągarek wolnobieżnych), 890,9 m 

(chodnik technologiczny) ze stacji transformatorowych zabudowanych w rejonie skrzyżowania 

upadowej technologicznej z upadową technologiczną I w odległości 300m.   

 

§ 7 

1. Podwykonawca przy wykonywaniu roboty musi korzystać z systemu elektronicznej kontroli czasu 

pracy wykorzystywanego w zakładzie Zamawiającego na swój koszt.   

2. Podwykonawca zapewnia wszystkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia dla pracowników 

potrzebne do wykonania roboty.   

3. Wykonawca jest uprawniony przekazać, projekt modernizacji maszyn wyciągowych oraz projekty 

sygnalizacji szybowej w zakresie wykonawczej – obudowę szybową oraz dostarczone maszyny 

i urządzenia do badań lub weryfikacji w wybranej przez siebie jednostce specjalistycznej.  

4. Przekazanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 do badań stwierdzone zostanie 

protokołem podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę i jednostkę specjalistyczną.  

5. Jeżeli wyniki badań jednostki specjalistycznej stwierdzą wady fizyczne, niezgodność parametrów 

technicznych lub właściwości przedmiotu umowy z parametrami, normami technicznymi lub 

właściwościami określonymi w ofercie Podwykonawcy, umowie lub Specyfikacji technicznej lub 

stwierdzą, że przedmiot umowy nie spełnia wymogów, co do jakości wynikających z przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego, norm technicznych, oferty Podwykonawcy, umowy,  

Specyfikacji technicznej lub okaże się, że obarczone są innymi wadami fizycznymi, kosztami badań 

specjalistycznych zostanie obciążony Podwykonawca.  

  

§ 8  

1. Przekazanie miejsca wykonania roboty potwierdzać będzie protokół przekazania podpisany przez 

obie strony umowy.  

2. Od dnia przekazania miejsca wykonania roboty Podwykonawca przystąpi do jej realizacji.   

3. Odbiory poszczególnych etapów określonych w kosztorysie będą się odbywały na podstawie 

pisemnych zgłoszeń Podwykonawcy przedstawionych Wykonawcy i Zamawiającemu z co najmniej 

3 – dniowym wyprzedzeniem. Przed dokonaniem odbioru Podwykonawca przedstawi 

sprawozdania dotyczące przedmiotu odbioru wykonane przez rzeczoznawcę do spraw ruchu 

zakładu górniczego.  

4. Odbiory poszczególnych etapów określonych w kosztorysie będą się odbywały na podstawie 

pisemnych zgłoszeń Podwykonawcy przedstawionych Wykonawcy i Zamawiającemu z co najmniej 

3 – dniowym wyprzedzeniem.   
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5. Odbiory, o których mowa w ust. 3 potwierdzać będą protokoły odbioru częściowego, sporządzone 

zgodnie ze wzorem obowiązującym u Zamawiającego, podpisane przez obie strony umowy 

i Zamawiającego, w relacji: Wykonawca, Zamawiający oraz w relacji: Podwykonawca, Wykonawca, 

Zamawiający. Zmiany lub poprawki w podpisanych protokołach odbioru będą wprowadzane jedynie 

za zgodą stron.  

6. Wykonawca i/lub Zamawiający uprawniony będzie odmówić podpisania protokołu, gdy stwierdzi, 

że robota została wykonana nienależycie.  

7. Gotowość do odbioru końcowego Podwykonawca zgłosi pisemnie Wykonawcy i Zamawiającemu 

z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.  

8. Podstawę do dokonania odbioru końcowego oraz podpisania pozytywnego protokołu końcowego 

stanowić będą:  

8.1. pozytywne protokoły odbiorów częściowych dla poszczególnych etapów Kosztorysu, 

stanowiącego załącznik nr 2 do umowy,  

9. Pozytywny odbiór końcowy roboty będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru końcowego 

przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy. Po realizacji roboty 

Podwykonawca opracuje dokumentacje powykonawcze zmodernizowanych maszyn wyciągowych 

i układów łączności oraz dokumentacje podstawowe górniczych wyciągów szybowych przedziału 

wschodniego i zachodniego szybu III. Ponadto Wykonawca sporządzi protokoły z prób i badań 

odbiorczych a następnie dokonany zostanie odbiór zainstalowanych urządzeń.  Sposób wykonania 

dokumentacji i treść dokumentacji musi być zaakceptowana przez zakład Zamawiającego, 

w którym robota będzie realizowana. Przedmiotowe dokumentacje muszą być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zawierać oświadczenie o kompletności i zgodności 

z obowiązującymi przepisami.  

10. Protokół odbioru końcowego roboty będzie podpisany po uzyskaniu pozwolenia na oddanie do 

ruchu  górniczych wyciągów szybowych przedział wschodni i zachodni szybu III wydanego przez 

właściwy organ nadzoru górniczego.   

11. Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania obiektów oraz dokumentacji w sposób 

zapewniający pozytywny odbiór techniczny oraz wydanie przez Dyrektora Specjalistycznego 

Urzędu Górniczego w Katowicach pozwoleń na oddanie do ruchu górniczych wyciągów szybowych 

przedział wschodni i zachodni szybu III.  

12. Jako zakończenie robót będzie traktowane uzyskanie pozwoleń na oddanie do ruchu górniczych 

wyciągów szybowych szybu III przedział wschodni i zachodni, wydanych przez Dyrektora 

Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach.   

13. Wykonawca i/lub Zamawiający w każdym czasie i według własnego uznania dokonywać będzie 

kontroli wykonania roboty w zakresie jej zgodności z wymaganiami przewidzianymi w § 4 ust. 7 – 

12 umowy.  

14. Wykonawca i Zamawiający uprawnieni będą wstrzymać wykonanie roboty gdy stwierdzą, że jest 

ona realizowana niezgodnie z wymaganiami przewidzianymi w § 4 ust. 7 – 12 umowy.  

15. Za zgodą Wykonawcy wyrażoną na piśmie, Podwykonawca uprawniony będzie realizować 

ponownie robotę po usunięciu własnym staraniem i na własny koszt wad i usterek oraz 

przywróceniu stanu zgodnego z § 4 ust. 7 – 12 umowy.  

  

§ 9  

1. Podwykonawca udziela gwarancji: wynoszącej 36 miesięcy od daty podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

2. Zakres oraz okres gwarancji określał będzie dokument gwarancyjny. Treść dokumentu 

gwarancyjnego powinna spełniać wymogi Zamawiającego i Wykonawcy przedstawione w umowie 

oraz Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 
rękojmi.  

4. Dokonanie  odbioru  częściowego  lub  końcowego  roboty  nie zwalnia 
Podwykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne nieprawidłowości w spełnieniu wymagań, 
przewidzianych w niniejszej umowie. 
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5. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, wadliwe wykonanie, wadliwe rozmieszczenie, montaż 

i  instalację urządzeń.  

6. Wykonawca zgłasza wadę telefonicznie na podane w umowie numery lub drogą elektroniczną na 

wskazany w umowie adres poczty mailowej. W przypadku zgłoszenia telefonicznego niezwłocznie 

potwierdza zgłoszenie drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres poczty mailowej.  

7. Zgłoszenie wady (reklamacja) jest składane przez pracowników Wykonawcy. Reklamacja zawiera 

opis wady oraz treść żądania Wykonawcy. Za datę zgłoszenia wady strony uznają dzień i godzinę, 

w którym reklamacja została zgłoszona na podany w umowie adres poczty elektronicznej, bądź 

dzień i godzinę, w którym reklamacja została złożona telefonicznie.   

8. W razie zmiany przez Podwykonawcę numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, 

przeznaczonych do odbierania reklamacji, zobowiązany jest on do niezwłocznego podania 

Wykonawcy nowego numeru telefonu oraz nowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem 

uznania reklamacji za złożoną skutecznie.  

9. Na podstawie udzielonej gwarancji, Wykonawca może żądać od gwaranta albo osób przez niego 

upoważnionych usunięcia wady (awarii lub usterki), w tym wymiany wadliwych urządzeń, zespołów, 

podzespołów lub części na wolne od wad oraz zapewnieniu innych niezbędnych usług.  

10. Usługi gwarancyjne, koszty dojazdu serwisu, transport urządzeń, części, podzespołów lub zespołów 

związany z realizacją przez Wykonawcę uprawnień z tytułu gwarancji następuje staraniem i na koszt 

Podwykonawcy.  

11. Wykonanie usługi gwarancyjnej będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez 

obie strony umowy.   

12. Podwykonawca przystąpi do usunięcia wady (awarii lub usterki) do 6 godzin od zgłoszenia wady.   

13. Podwykonawca dokona usunięcia wady (naprawy awarii lub usterki) w ciągu 36 godzin licząc od 

momentu zgłoszenia lub innym terminie uzgodnionym z Wykonawcą.  

14. Gwarancja ulegnie przedłużeniu o czas realizacji świadczenia gwarancyjnego (naprawy 

gwarancyjnej). W przypadku wymiany w ramach gwarancji urządzenia, zespołu, podzespołu lub 

części, okres ich gwarancji biegnie od nowa.  

15. Jeśli Podwykonawca lub gwarant, który nie jest Podwykonawcą albo osoba przez nich 

upoważniona, po  wezwaniu do wypełnienia obowiązków z tytułu gwarancji, w wyznaczonym 

terminie nie przystąpi do ich wykonania lub ich nie wykona, Wykonawca uprawniony będzie do 

usunięcia wad na koszt i ryzyko Podwykonawcy jak również nabycia części, podzespołów lub 

zespołów niezbędnych do usunięcia wady, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające 

zarówno z umowy, rękojmi za wady, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

16. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Wykonawca może zlecić 

wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Wykonawcę.  

17. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty 

badań ponosi Podwykonawca.  Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.  

18. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyżej uznaje się za równoważne z wydaniem 

dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli Podwykonawca przedstawi odrębny dokument gwarancyjny 

warunki i uprawnienia w nim określone nie będą sprzeczne lub mniej korzystne dla Wykonawcy niż 

warunki i uprawnienia wynikające z postanowień niniejszej umowy.  

 

§ 10  

1. Wynagrodzenie wskazane w § 1 ust. 2 umowy uiszczane będzie częściami za faktycznie wykonany 

zakres prac w odniesieniu do poszczególnych etapów (elementów lub okresów rozliczeniowych), 

określonych jako poszczególne pozycje Kosztorysu, w oparciu o ceny jednostkowe określone 

w Kosztorysie (załączniku nr 2 umowy).  

2. Odbiór robót odbywał się będzie na terenie zakładu Zamawiającego, w którym robota będzie 

realizowana. Podwykonawca z trzydniowym wyprzedzeniem zawiadomi Wykonawcę o planowanym 

terminie odbioru technicznego, którego dokonają przedstawiciele Zamawiającego, Podwykonawcy 

i Wykonawcy.  
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3. Podstawą wystawienia faktur będą pozytywne protokoły odbioru robót podpisane przez obie strony 

umowy i Zamawiającego. Faktury będą wystawiane w dniu następnym po dniu podpisania protokołu 

odbioru robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawca i Podwykonawcą. 

4. Wynagrodzenie netto wskazane w § 1 ust. 2 umowy zostanie powiększone o należny podatek VAT 

według stawki wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, odnoszącej się do roboty, 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.  

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 

do……………. dni od jej dostarczenia do Wykonawcy.  

7. W przypadku realizacji roboty przy pomocy Podwykonawcy zapłata faktury VAT nastąpi po 

spełnieniu wymagań przewidzianych w § 3 ust. 13 umowy w odniesieniu do dalszych 

podwykonawców Podwykonawcy.  

8. Wykonawca uiszcza wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Zapłata 

wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.  

9. Wszelkie, wynikające z umowy wierzytelności Podwykonawcy (należność główna, należności 

uboczne, w tym odszkodowania, kary umowne, odsetki i inne) nie mogą być przedmiotem obrotu, 

prawa rzeczowego, przewłaszczenia, zabezpieczenia, ani obciążenia, w tym cesji, sprzedaży, 

zastawu rejestrowego, jak również pełnomocnictwa materialnoprawnego do ich dochodzenia, w tym 

upoważnienia inkasowego, bez pisemnej zgody Wykonawcy.  

10. Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia (kompensaty) z wynagrodzenia Podwykonawcy 

jakichkolwiek przysługujących mu wzajemnych wierzytelności.  

11. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia Wykonawcy.  

12. Wykonawca dokona zapłaty faktury mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a 

ustawy o podatku od towarów i usług.  

13. Podwykonawca, 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  

o podatku od towarów i usług.   

 

§ 11  

1. Nadzór nad wykonaniem umowy oraz koordynację jej realizacji w imieniu Wykonawcy pełnić będą 

następujące osoby:  

        _______________,tel. __________, email: _______________, _______________,tel. 

__________, email: _______________.  

2. Każda z osób wymienionych w ust. 1 upoważniona jest do samodzielnego podejmowania w imieniu 

Wykonawcy wszelkich czynności związanych z realizacją umowy, w tym składania i odbierania 

oświadczeń woli z wyłączeniem uprawnienia do wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści 

umowy. W szczególności każda z tych osób umocowana będzie do podejmowania czynności 

określonych w § 5 umowy.  

3. Nadzór na wykonaniem umowy oraz koordynację jej realizacji w imieniu Podwykonawcy pełnić 

będą następujące osoby:  

_____________________ - tel. __________, email: _______________, 

_____________________ - tel. __________, email: _______________.  

4. Każda z osób, wymienionych w ust. 3 upoważniona jest do samodzielnego podejmowania w imieniu 

Podwykonawcy wszelkich czynności związanych z realizacją umowy, w tym składania i odbierania 

oświadczeń woli z wyłączeniem uprawnienia do wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści 

umowy.  

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3, jak i zmiana danych teleadresowych Wykonawcy oraz 

Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. Każda ze stron na 

piśmie zawiadomi drugą stronę o zmianach przewidzianych w zdaniu poprzednim.  
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§ 12  

1. W związku z wykonywaniem roboty Zamawiający będzie realizował na rzecz Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy, jak i osób, które Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skieruje do 

wykonania roboty, świadczenia określone w Cenniku usług, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. 

Na podstawie odrębnych ustaleń i umów Zamawiający będzie realizował na rzecz Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy, jak i osób, które Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skieruje do 

wykonania roboty również inne świadczenia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości wynagrodzenia wskazanego w cenniku 

usług, stanowiącym załączniki nr 3 do umowy. Zmiana wynagrodzenia przewidzianego w cenniku 

nie jest zmianą umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.  

3. Zasady korzystania z Centralnej Komory Narzędziowej oraz usługi informatycznej ewidencji czasu 

pracy (usług Rejestracji Czasu Pracy) określają wewnętrzne regulacje obowiązujące w zakładzie 

Zamawiającego, w którym robota będzie realizowana.  

4. Podwykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania i wyrejestrowania w komórkach 

organizacyjnych Zamawiającego pracowników skierowanych do realizacji roboty oraz rozliczenia 

się z pobranego sprzętu i kart RCP według zasad obowiązujących w zakładach Zamawiającego.  

5. Niezwrócenie pobranego sprzętu i kart RCP w terminie 7 dni od zakończenia realizacji roboty 

skutkować będzie obciążeniem Wykonawcy kosztami określonymi w Cenniku usług.  

6. Wykonawca nie zapewni Podwykonawcy lokalu biurowego i magazynowo – warsztatowego.  

7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca  udostępni Podwykonawcy część wynajmowanego gruntu 

pod lokal biurowo-warsztatowy niezbędny do realizacji roboty. Udostępnienie nastąpi na podstawie 

odrębnej umowy,  

8. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktur VAT w formie 

elektronicznej, wystawionych i przesłanych (w tym udostępnionych) przez Zamawiającego zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz „Regulaminem korzystania z faktury 

elektronicznej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.”, dostępnym na stronie internetowej 

Zamawiającego o adresie: www.jsw.pl w zakładce „Dla kontrahentów” – „Dokumenty do pobrania”.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1 wynosi 30 dni od daty 

wystawienia Wykonawcy faktury VAT.  

 

§ 13  

1. Wykonawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez  

Podwykonawcę postanowień umowy lub gdy Podwykonawca wykonuje umowę nienależycie.  

2. Każda ze stron umowy uprawniona jest do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

a. zostanie rozpoczęta likwidacja drugiej strony,  

b. zawieszenie wykonania umowy, wskutek działania siły wyższej, o której mowa w § 15 umowy, 

przekroczy okres 6 miesięcy,  

c. niezwłocznie po ustaniu działania siły wyższej druga strona nie przystąpi ponownie do 

wykonania roboty.   

3. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy przestanie leżeć w jego interesie, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia do umowy 

każdorazowo w przypadku ustania obowiązywania Kontraktu pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, niezależnie od przyczyn (np. na skutek odstąpienia od Kontraktu, jego 

wypowiedzenia, rozwiązania, lub wygaśnięcia). 

4. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1 – 3 nastąpi na podstawie oświadczenia, złożonego 

przez uprawnioną stronę w formie pisemnej i wysłanego drugiej stronie listem poleconym w terminie 

30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

http://www.jsw.pl/
http://www.jsw.pl/
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5. Wykonawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w przypadku popadnięcia przez 

Podwykonawcę w zwłokę w realizacji umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy w sposób określony w ust. 1 i 5 Wykonawca obciąży  

Podwykonawcę karą umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto wynikającego z § 

1 ust. 2 umowy.  

7. W przypadku opóźnienia Podwykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, 

Wykonawcy przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,01% łącznego wynagrodzenia 

brutto, wynikającego z § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji roboty,   

8. Wykonawcy przysługiwała będzie kara umowna w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia 

brutto, wynikającego z § 1 ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia Podwykonawcy w realizacji 

świadczeń gwarancyjnych.   

9. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków 

określonych w § 4 ust. 7 – 12 umowy, Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną 

w wysokości 0,005% łącznego wynagrodzenia brutto wynikającego z § 1 ust. 2 umowy za każde 

naruszenie.   

10. W przypadku naruszenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków, 

określonych w § 5 ust. 3 - 6 umowy Wykonawca obciąży Podwykonawcę karą umowną w wysokości 

500 zł za każde stwierdzone naruszenie.   

11. Niezależnie od postanowień przewidzianych w ust. 1 – 10, w razie opóźnienia Podwykonawcy  

w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy, jak również w przypadku nienależytej realizacji 

roboty, Wykonawca uprawniony będzie do zlecenia na koszt Podwykonawcy roboty lub części 

roboty, z realizacją której Podwykonawca się opóźnia lub którą realizuje nienależycie albo do 

żądania od Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia za ich realizację, zachowując w obu wypadkach 

roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia.  

12. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość wyżej 

wymienionych kar umownych, gdy kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.  

 

§ 14  

1. W razie wystąpienia wskazanych poniżej okoliczności strony uprawnione będą do wprowadzenia 

zmian do treści umowy. W szczególności istotna zmiana umowy dopuszczalna będzie w przypadku:  

a. zmiany w trakcie realizacji umowy w stosunku do stanu z dnia jej zawarcia, co najmniej jednego 

spośród następujących wskaźników finansowych Zamawiającego: przychód ze sprzedaży, 

zysk operacyjny, zysk netto, wskazanych w rocznych sprawozdaniach finansowych lub 

śródrocznych skróconych sprawozdaniach finansowych, publikowanych na stronie 

internetowej zamawiającego o adresie www.jsw.pl,  

b. wystąpienia recesji na rynkach światowych lub sytuacji kryzysowej na rynku węgla i stali,  

c. gdy realizacja umowy przestanie leżeć w interesie Zamawiającego,  

d. zmian organizacyjnych lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących, iż 

wykonanie umowy lub jej części stanie się bezprzedmiotowe lub zaistnieje konieczność 

modyfikacji jej przedmiotu,  

e. niewykorzystania przed upływem wskazanego w treści umowy, terminu realizacji umowy 

w pełnym zakresie rzeczowym lub finansowym,  

f. wystąpienia w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego Zamawiającego, ograniczeń 

techniczno – organizacyjnych lub ograniczeń wynikających z obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu zakładu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ograniczeń 

wynikających z prowadzenia akcji ratowniczej, uniemożliwiających lub utrudniających 

realizację umowy w uzgodnionym terminie,  

g. wystąpienia w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego Zamawiającego zagrożenia 

wodnego, pożarowego, zmiany warunków geologicznych lub górniczych, obejmujących 

zwłaszcza zagrożenie tąpnięciami, wybuchem metanu, pyłu węglowego oraz wyrzutem gazów 

i skał, uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy w uzgodnionym terminie,  

h. zmiany harmonogramu robót przygotowawczych lub eksploatacyjnych w zakładzie 

Zamawiającego,  
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i. zmiany harmonogramu biegu lub pracy ściany lub chodnika w podziemnym wyrobisku zakładu 

górniczego Zamawiającego,  

j. zmiany sposobu, zakresu lub terminu realizacji umowy, wynikającej z działania organów 

nadzorczych lub organów administracji publicznej,  

k. ograniczonej możliwości udostępnienia miejsca wykonywania umowy,  

l. zmiany przedmiotu umowy, wynikającej z okoliczności od Zamawiającego niezależnych,  

 

 

m. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty 

realizacji zamówienia przez Wykonawcę,  

n. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała 

wpływ na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę,  

o. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia przez 

Wykonawcę,  

p. zmiany Kontraktu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z jakichkolwiek przyczyn, 

2. Zmiana umowy wyrażać się będzie w:  

a. uzgodnionym przez strony obniżeniu wynagrodzenia netto,  

b. uzgodnionym przez strony podwyższeniu wynagrodzenia netto o kwotę, obejmującą wzrost 

kosztów Wykonawcy, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jak również zmiany zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych,  

c. uzgodnionej przez strony zmianie terminu zapłaty wynagrodzenia,  

d. uzgodnionej przez strony zmianie terminu, w którym Wykonawca lub Podwykonawca 

obowiązany będzie wykonać umowę,  

e. uzgodnionym przez strony czasowym wstrzymaniu wykonania umowy,  

f. uzgodnionym przez strony ograniczeniu zakresu lub przedmiotu umowy,  

g. uzgodnionym przez strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego lub 

Wykonawcy zmian, polegających między innymi na zamianie elementów umowy albo 

technologii lub sposobu jej wykonania na elementy albo technologię lub sposób wykonania 

o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach, chociażby 

wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania umowy.  

3. Zmiana umowy obejmująca wyłącznie obniżenie ceny netto przy zachowaniu wszystkich innych 

warunków umowy nie wymaga wystąpienia wskazanych powyżej okoliczności i nie stanowi istotnej 

zmiany umowy.  

4. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie 

zgody zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego.  

5. Zarówno Wykonawca, jak i Podwykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze stron do 

zmiany umowy.  

6. Wezwania do zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do 

drugiej ze stron, w którym określone zostaną przedmiot i zakres proponowanej zmiany.  

7. Otrzymanie przez którąkolwiek ze stron wezwania do zmiany umowy nie stanowi o obowiązku jej 

dokonania, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca taką zmianę uzna za niezbędną w związku ze 

zmianami Kontraktu dokonanymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. W szczególności nie jest zmianą umowy:  
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a. zmiana osób, które w imieniu każdej ze stron umowy sprawują nadzór nad wykonaniem 

umowy,  

b. zmiana wskazanych w umowie danych teleadresowych,  

c. zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

d. ustanowienie, zmiana lub rezygnacja z dalszego Podwykonawcy,  

e. zamiana zakresu lub przedmiotu części umowy świadczonej przed dalszego Podwykonawcę.  

  
 

 

§ 15  

1. Obowiązek wykonania umowy oraz odpowiedzialność strony, która wskutek działania siły wyższej 

nie jest w stanie wykonać umowy zostają wyłączone na czas jej działania oraz na czas niezbędny 

do usunięcia skutków działania siły wyższej.  

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą 

one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłę wyższą uznaje się 

wojnę, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe, epidemie, wszelkie okoliczności wynikające z zagrożeń 

wodnych lub pożarowych, występujących w podziemnych wyrobiskach zakładu Zamawiającego, 

związanych z tąpnięciami, wybuchami metanu lub pyłu węglowego oraz wyrzutem gazów i skał, 

prowadzeniem akcji ratowniczych, , embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. Nie uznaje się za siłę 

wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą.  

3. Siła wyższa oznacza także zagrożenia wodne, pożarowe lub każde inne, występujące 

w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych Zamawiającego, związane z tąpnięciami, 

wybuchami metanu, lub pyłu węglowego, wyrzutami gazów lub skał, prowadzeniem akcji 

ratowniczej, które uniemożliwiają lub znacząco ograniczają wykonanie umowy. Nie jest siła wyższą 

brak siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.   

4. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie drugiej strony 

o wystąpieniu siły wyższej.  

5. Niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, strony przystąpią do dalszego wykonywania umowy.  

6. Określony w § 2 umowy termin realizacji roboty ulega wydłużeniu o czas działania siły wyższej oraz 

na czas niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej.  

 

§ 16  

1. Podwykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz 

niewykorzystywania jakichkolwiek informacji dotyczących wskazanego powyżej postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia oraz wykonania umowy, jak również informacji 

dotyczących Zamawiającego i Wykonawcy oraz ich działalności, w których posiadanie wszedł 

w związku ze wskazanym powyżej postępowaniem, zawarciem oraz wykonaniem umowy.  

2. Zamawiający i Wykonawca zastrzegą sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych 

w umowie na potrzeby tworzenia raportów bieżących, przekazywanych do publicznej wiadomości 

przez Zamawiającego, w związku z notowaniem papierów wartościowych Zamawiającego na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jeśli papiery wartościowe Podwykonawcy 

notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uprawnienie przewidziane 

w zdaniu poprzednim przysługuje także Podwykonawcy.  

3. 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 2016 r. 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 10.05.2018 r.  
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4. 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.  

5. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej strony umowy będą wykorzystane 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.   

6. 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.  

7. Zamawiający i Wykonawca realizują 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.  

8. W przypadku, gdy przedmiot umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do 

przetwarzania, strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.   

9. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym u Zamawiającego „Kodeksem Etyki 

JSW”, którego treść została udostępniona na stronie www.jsw.pl/odpowiedzialny-

biznes/kodeksetyki-grupy-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 

dalsi Podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby, przy pomocy których wykonuje umowę, jak również 

osoby, którym powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). Ponadto, Podwykonawca 

zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby powodować naruszenie 

tych zasad przez jego pracowników. Podwykonawca zapewni zgodność swoich działań 

z powyższymi zasadami i na wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy niezwłocznie poinformuje 

o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie działania lub zaniechania stanowiące 

naruszenie powyższych obowiązków przez dalszych podwykonawców, osoby przy pomocy których 

Podwykonawca wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie umowy (w całości 

lub w części), Podwykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.  

 

§ 17  

1. Spory związane z wykonaniem umowy, jak również spory wynikające z tytułu rękojmi lub gwarancji 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.  

2. Spory obejmujące roszczenia, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych rozstrzygane będą przez sąd polubowny, 

składający się z trzech arbitrów, z których po jednym wskaże każda ze stron, a trzeci zostanie 

uzgodniony wspólnie. W przypadku braku możliwości powołania sądu polubownego, właściwym do 

rozpoznania sporu będzie sąd, wskazany w ust. 1 (zapis na sąd polubowny).  

  

§ 18  

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Podwykonawcą 

i Wykonawcą będą przesyłane: listem poleconym, przesyłką kurierską lub drogą (pocztą) elektroniczną.  

 

§ 19  

1. Umowa podlega prawu polskiemu i interpretowana jest w oparciu o prawo polskie.  

2. W zakresie nieuregulowanym w umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

  

§ 20  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Podwykonawcy.  

http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/
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http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/
http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/
http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/
http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/
http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/
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http://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/
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 Podwykonawca        Wykonawca  

  

  

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

  

  

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

  

  

 

  

 

 


