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UMOWA 

 

zawarta w dniu  …….……r. w Tarnowskich Górach pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Budowy Szybów S.A. 

z siedzibą pod adresem 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Hutnicza 5-9, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057345, NIP 

626 000 56 41, Regon : 272429761, BDO 000025959, wysokość kapitału zakładowego: 

13.709.808,00 PLN wpłacony w całości, posiadającym status dużego przedsiębiorcy, zwanym 

dalej Zamawiającym lub PBSz SA,  reprezentowanym przez : 

 

1. …………………………………………………... 

 

2. …………………………………………………… 

 

a 

 

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

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

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

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

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

zwanym dalej Wykonawcą lub …………..,  reprezentowanym przez : 

 

1. …………………………………………………... 

 

2. …………………………………………………… 

 

 

 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest remont, stanowiącego własność Zamawiającego, kombajnu 

chodnikowego AM 75 EX-S/181 w zakresie zgodnym z ofertą Wykonawcy nr 

………………………….. która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, warunkującymi dopuszczenie przedmiotu umowy do 

ruchu. 

2. Szczegółowy zakres remontu obejmuje: …wg wymagań przetargowych  

3. Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki wykonania zadania określone                            

w Zamówieniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

4. Remont wykonany zostanie zgodnie z dokumentacją techniczną. 

5. Remont wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy  

6. Remont wykonany zostanie na terenie Wykonawcy 

7. W przypadku gdy remont zostanie przeprowadzony poza siedzibą Zmawiającego, kombajn 

zostanie przetransportowany z i do miejsca remontu – na koszt Wykonawcy 
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§ 2. 

 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w wysokości 

…………………….. netto  (słownie: ……………………. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie jest stałe do zakończenia realizacji przedmiotu umowy i obejmuje 

wszystkie koszty poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu umowy w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami oraz koszty transportu z/do miejsca remontu. 

3. Do powyższej kwoty netto będzie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

4. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie …………..dni od daty jej przedłożenia 

Zamawiającemu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielnej 

płatności zgodnie z art.108 a Ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym i odsetki, nie mogą być przedmiotem 

obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Faktura, o której mowa w ust. 4 wystawiona będzie przez Wykonawcę po dokonaniu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów 

bez usterek i zastrzeżeń oraz  próbnym uruchomieniu kombajnu.  

8. Wykonawca i Zamawiający są płatnikami podatku od towarów i usług VAT. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty za realizację przedmiotu umowy, 

co do którego stwierdzono wadliwe wykonanie. Wstrzymana kwota zostanie rozliczona           

w terminie 7 dni po usunięciu wad i usterek. 

 

§ 3. 

 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy w terminie do 31.01.2023  r. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę odbioru końcowego, stwierdzającego 

wykonanie remontu kombajnu bez usterek i zastrzeżeń. Odbiór obejmuje sprawdzenie 

zgodności wykonania z Zamówieniem i dokumentacją. Odbiór zostaje zakończony 

podpisaniem końcowego protokołu odbioru.  

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad, usterek lub innych 

zastrzeżeń dotyczących wykonania przedmiotu umowy Strony sporządzą wstępny protokół 

odbioru i określą w tym protokole zakres stwierdzonych wad, usterek lub innych zastrzeżeń 

oraz sposób i termin ich usunięcia. Wszelkie usterki wynikające z powyższego zostaną 

naprawione na koszt Wykonawcy. Po usunięciu stwierdzonych wad, usterek lub innych 

zastrzeżeń Zamawiający i Wykonawca sporządzą końcowy protokół odbioru przedmiotu 

umowy. Protokół ten będzie stanowił podstawę wystawienia faktury VAT. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania kombajnu 

po remoncie,  wymaganych przepisami lub względami technicznymi dokumentów 

warunkujących użytkowanie kombajnu w zakładach górniczych m.in. takie jak: DTR, 

dopuszczenie WUG-u, katalog części zamiennych wraz z cennikiem i inne wymagane. 

 

 

§ 4. 
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1. Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny, organizacyjny, wiedzę, 

wykwalifikowana kadrę zarządzającą i pracowników zapewniających prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany  przedmiot umowy. Szczegółowe warunki 

gwarancji oraz jej okres określone będą  w Załączniku Nr …… do niniejszej umowy.  

3.  W zakresie obowiązków Stron w okresie gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4.  W przypadku wystąpienia wad i usterek w przedmiocie zamówienia, objętych 

odpowiedzialnością z tytułu gwarancji lub rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany na 

własny koszt wymienić lub naprawić elementy dotknięte wadą lub usterką. 

5.  W okresie gwarancji oraz rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

przystąpienia do usunięcia ujawnionych usterek i wad, objętych odpowiedzialnością                  

z tytułu gwarancji oraz rękojmi,  to jest w ciągu 8  godzin  roboczych od daty zgłoszenia ich 

zaistnienia przez Zamawiającego. 

6.  Usunięcie usterek i wad nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym. Po bezskutecznym 

upływie powyżej określonego terminu oraz dodatkowo wyznaczonego dziesięciodniowego 

terminu na usunięciu usterek, Zamawiający może usunąć usterki i wady we własnym 

zakresie i obciążyć wynikającymi z tego powodu kosztami Wykonawcę. 

7.  Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. 

 

 

§ 5. 

 

Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności i współpracy z Wykonawcą, 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Strony ustalają Koordynatorów prac w osobach : 

  

     - ze strony Zamawiającego  ……………………………………….. 

 

    - ze strony Wykonawcy      ………………………………………… 

 

§ 6. 

 

1. Wykonawca może zostać zobowiązany  przez Zamawiającego do uiszczenia kar 

umownych : 

a) za opóźnienie w wykonaniu remontu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2,  za każdy dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji,                   

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2, za każdy dzień 

przekroczenia terminu do usunięcia wad i usterek, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2, 

d) za bezpodstawne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2. 

2. Zamawiający może zostać zobowiązany przez Wykonawcę do uiszczenia  kar umownych : 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2.  
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3. Zapłata zastrzeżonej kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania w wysokości przekraczającej zastrzeżoną wyżej karę umowną. 

4. W przypadku niewłaściwego wykonywania umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  

14 dniowy termin na zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy. W przypadku 

bezskutecznego upływu powyższego terminu, Zamawiający jest uprawniony do 

natychmiastowego odstąpienia od niezrealizowanej części umowy bez prawa Wykonawcy 

do odszkodowań i kar umownych względem Zamawiającego, oraz powierzenia wykonania 

remontu innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 7. 

 

1. Zamawiający  realizuje Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, BHP, 

Środowiskiem i Jakością w Spawalnictwie, w związku z czym Wykonawca zobowiązany 

jest do stosowania się do uregulowań Zamawiającego w zakresie norm PN-EN ISO 9001, 

PN-N-18001, PN-EN ISO 14001 i PN-EN ISO 3834 określonych w ww. Polityce                        

i Instrukcji. 

2. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania siebie i swoich 

pracowników oraz postępowania zgodnie z wdrożoną u Zamawiającego Polityką                       

i Instrukcją dla dostawców zewnętrznych, w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy niezbędną dokumentację ZSZ i Instrukcje. 

Wykonawca zapozna się z dokumentacją za potwierdzeniem. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stosowania przez Wykonawcę postanowień 

ZSZ i Instrukcji w zakresie dotyczącym wykonania przedmiotowej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. 

§ 8. 

1.  Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych 

uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po 

zawarciu umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy dołożeniu należytej 

staranności, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk (nie dotyczy strajku pracowników 

którejkolwiek ze stron), mobilizacja, rekwizycja, embargo lub zarządzenie władz. 

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą każda ze Stron zobowiązana jest 

niezwłocznie pisemnie powiadomić drugą Stronę umowy. 

 

 § 9. 

1. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron konieczności, z uwagi na 

prawidłowość wykonania przedmiotu umowy, zmiany przedmiotu umowy – dla realizacji 

zmian wymagana jest obustronna akceptacja warunków wykonania, w szczególności terminu 

wykonania oraz wynagrodzenia Wykonawcy, przed rozpoczęciem prac objętych zakresem 

zmian. 

2. Akceptacja zmian następuje w formie pisemnej - na podstawie uprzednio sporządzonego 

protokółu konieczności - w postaci aneksu do niniejszej umowy, podpisanej przez osoby 

uprawnione do reprezentowania stron, zgodnie z danymi wpisanymi do KRS.    

3. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w sytuacji określonej w ust.1 w ciągu 10 dni 

roboczych od daty zgłoszenia potrzeby wprowadzenia zmian, przyjmuje się, iż wykonanie 

przedmiotu umowy następuje na podstawie. dotychczasowych postanowień umowy. 
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§ 10. 

Ochrona danych osobowych 

1.  Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie                 

związku z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych 

środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych 

zgodnie przepisami prawa a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.  

2.  Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski 

organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych 

dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

3.  Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych 

przedstawicieli Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz 

posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych. 

4.  Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją 

umowy, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak 

jest to niezbędne do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi 

przedawnienia roszczeń Stron Umowy. 

 

§ 11 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia 

oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu 

umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w 

których posiadanie weszła w związku z 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 PBSz S.A. bądź jej Spółki dominującej - JSW S.A. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w umowie 

na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości w związku z 

notowaniem papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. 

4. Naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnej będzie traktowane 

jako podstawa rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, a także będzie traktowane jako 

podstawa dochodzenia przez PBSz S.A. roszczeń w drodze postępowania cywilnego, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 

93, z późniejszymi zmianami). 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. 

5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy lub 

niewłaściwego jej wykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, 

po bezskutecznym upływie dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego w pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy, zawierającym wskazanie 

uchybień, w terminie 30dni od daty powzięcia informacji o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. 
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                                                § 12 

Obowiązek informacyjny 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 4 c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 118 ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1649) Zamawiający 

oświadcza, że Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach 

przy ul. Hutniczej 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry, posiada status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy w związku  z  Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. ( Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1). 

 

§ 13 

Etyka w biznesie 

 1.    Klauzula etyczna 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w PBSZ  S.A. „Kodeksem Etyki 

GK JSW", którego treść została udostępniona na stronie www.jswpbsz.pl/odpowiedzialny-

biznes/compliance/ 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 PBSZ SA 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.  

2.   Klauzule antykorupcyjne 

Odrzucenie korupcji 

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 PBSz SA  

„Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW" oraz „Procedurą zgłaszania 

nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW", których treść została udostępniona na stronie 

https://www.jswpbsz.pl/odpowiedzialny-biznes/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. 

Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych 

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, 

http://www.jswpbsz.pl/odpowiedzialny-biznes/compliance/
http://www.jswpbsz.pl/odpowiedzialny-biznes/compliance/
https://www.jswpbsz.pl/odpowiedzialny-biznes/compliance/
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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. 

Zobowiązanie do udzielenia informacji 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia drugiej stronie informacji  w zakresie niezbędnym 

do wykazania, że Wykonawca wywiązuje się z określonych w niniejszej umowie obowiązków 

dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, w terminie 

[14] (czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie. 

Procedura naprawcza 

Jeżeli PBSz uprawdopodobni, że Wykonawca dopuścił się naruszenia lub kilku powtarzających 

się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej 

i zapobiegania korupcji, PBSz SA 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 PBSz SA 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. 

Odpowiedzialność 

Za szkodę poniesioną przez PBSz SA wynikającą 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. 

 

§ 14 

Przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

1. Wykonawca oświadcza, że nie występują okoliczności przewidziane w art. 7 ust. 1 i ust. 9 

ustawy z dnia   13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub art. 

5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie uniemożliwiające realizację 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia PBS SA o wystąpieniu 

w trakcie realizacji niniejszej umowy okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 i ust. 9 

ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub art. 

5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany 

rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 
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3. Zamawiający  na każdym etapie realizacji niniejszej umowy uprawniony będzie wezwać 

Wykonawcę do złożenia oświadczenia, że nie występują okoliczności przewidziane w art. 7 

ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego oraz art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w 

sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w 

związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.  

4. Zaniechanie realizacji przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 2 i 3 będzie 

niewykonaniem niniejszej umowy, skutkującym prawem do niezwłocznego odstąpienia od 

umowy przez PBSz SA. 

 

§ 15 

 

1. Zmiana warunków umowy lub ich uzupełnienie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.   

2. Wszystkie spory, kontrowersje lub różnice, jakie mogą powstać pomiędzy Stronami                    

w związku niniejszą Umową, Strony będą starały się załatwić w drodze negocjacji. 

3. W przypadku nie uzyskania polubownego rozwiązania, spór zostanie rozwiązany przez 

właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną 

wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

   Wykonawca :      Zamawiający : 


