
 

Umowa nr 2020/03/01289 
 

zawarta w dniu … ………. r. w Lubinie pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie (59 - 301), przy 
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 76, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110826, kapitał 
zakładowy 64.638.162,00 zł (całość wpłacona), NIP 692-00-00-154, Regon 390058997, 
w imieniu której działają: 
 
1. …………………………………….. - ………………………………………… 
2. …………………………………….. - ………………………………………… 
uprawnieni do jej reprezentacji zgodnie z aktualną treścią wpisu do KRS 
zwaną w dalszej treści Umowy „Odbiorcą”, 
 
- a – 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
w imieniu którego działają: 
 
1. ........................................................................................... - …………………………, 
2. ........................................................................................... - …………………………, 
uprawnieni do jej reprezentacji zgodnie z aktualną treścią wpisu do KRS / na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez: 
 
……………………………………… 
zwanym w dalszej treści Umowy „Dostawcą” 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż  i dostawa fabrycznie nowej wiertnicy do obrotowego 
wiercenia otworów rdzeniowych i bezrdzeniowych wraz z osprzętem, w ramach realizacji 
zadań inwestycyjnych realizowanych przez Odbiorcę na rzecz Zamawiającego (Inwestora) 
tj. KGHM Polska Miedź S.A.,  

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności: 

2.1. sprzedaż i dostawę fabrycznie nowej wiertnicy wskazanej w ust. 1 zgodnie 
ze Specyfikacją techniczną wiertnicy do wiercenia otworów rdzeniowych 
i bezrdzeniowych wraz z osprzętem określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszej 
Umowy, z możliwością: 

a) wiercenia w zakładach górniczych we wszystkich kategoriach zagrożenia, 
b) wiercenia otworów pełnym przekrojem świdrami gryzowymi, skrawającymi 

i diamentowymi lub wiercenia rdzeniowego koronkami z węglików spiekanych 
i koronkami diamentowymi 

c) wiercenia otworów w zakresie 360 stopni w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 
 

2.2 dostarczenie dokumentów sporządzonych w dwóch egzemplarzach w wersji 
papierowej i jednym w wersji elektronicznej (na płycie CD), w języku polskim 
lub przetłumaczonych na język polski, tj.: 
a) DTR wraz z instrukcją obsługi wiertnicy - dokument opracowany zgodnie  

z wymaganiami rozporządzeń ministra gospodarki i dyrektyw unijnych w sprawie 
zasad wdrażania maszyn na rynku polskim,  

b) DTR podzespołów zastosowanych do budowy wiertnicy, 
c) protokoły z badań określonych w Polskich Normach wykonanych przez wytwórcę 

wiertnicy, 



 

d) certyfikaty i deklaracje zgodności WE, 
e) atesty materiałowe, 
f) opinia techniczna jednostki notyfikującej o spełnieniu przepisów i norm górniczych 

w zakresie zastosowania wiertnicy wraz z instalacją zasilającą i sterowniczą, 
g) opinie atestacyjne jednostki notyfikującej dla podzespołów w obudowie 

przeciwwybuchowej,  
h) Katalog części zamiennych, 
i) Karta konserwacji 
j) karta gwarancyjna z harmonogramem przeglądów,   
k) Protokół zdawczo-odbiorczy, 

 

2.3 próbne uruchomienie ww. wiertnicy na powierzchni  

2.4 uruchomienie wiertnicy na dole kopalni, oraz przeprowadzenie szkolenia 
dla przyszłych operatorów (wiertaczy) ze sposobu obsługi, eksploatacji i serwisowania 
urządzenia po uruchomieniu wiertnicy na dole kopalni - 6 osób. 

2.5 serwisowanie wiertnicy w okresie gwarancji i rękojmi - zgodnie z wymaganiami 
określonymi w DTR,  

2.6 udział przedstawiciela Dostawcy, w zależności od potrzeb Odbiorcy, w odbiorze 
technicznym wiertnicy w celu uzyskania zezwolenia KRZG na oddanie maszyny 
do ruchu.  

3. Dostawca oświadcza, że: 
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień, 
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy, prace powinny 
być wykonywane przez pracowników posiadających uprawnienia oraz zaświadczenia 
kwalifikacyjne  
w zakresie odpowiadającym wykonywanym pracom, 

c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy, 
d) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne, 
e) udostępnione mu przez Odbiorcę informacje były wystarczające do uwzględnienia 

wszelkich okoliczności towarzyszących ustalaniu i negocjowaniu wynagrodzenia 
ryczałtowego oraz cen jednostkowych, dzięki czemu przyjęte przez Dostawcę zadanie 
zostanie zrealizowane w przewidzianym czasie i zakresie, 

f) nie powierzy wykonania całości przedmiotu Umowy lub jego części innemu Dostawcy. 
 

4. Dostawca gwarantuje: 
a) dostawę nowego urządzenia posiadającego aktualnie obowiązujące dopuszczenia 

i certyfikaty, zgodnie z warunkami Umowy oraz obowiązującymi normami i przepisami, 
b) właściwe funkcjonowanie i sprawność urządzeń, 
c) spełnienie deklarowanych parametrów technicznych i wymagań jakościowych, 
d) spełnienie wszelkich wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów, 
e) że urządzenia/materiały są nowe, wolne od wad materiałowych, wad robocizny lub 

jakichkolwiek wad technicznych, materiałowych lub wynikających z jakości wykonania, 
jak również są wolne od wad prawnych, długów i obciążeń oraz posiadają wszelkie 
wymagane atesty,    

f) prowadzenie prac objętych Umową w sposób niestwarzający zagrożenia 
dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie m. in. z przepisami ustawy Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, 

g) zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy (w tym opakowań i odpadów opakowaniowych) we własnym 
zakresie, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, za wyjątkiem 
odpadów użytecznych, których zagospodarowanie należy uzgodnić z Odbiorcą oraz 



 

usunięcie ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska wynikających z jego 
działania, 

h) stosowanie przy realizacji Umowy tylko takich niebezpiecznych substancji 
i ich mieszanin, które ujęte są w aktualnym spisie Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. 
Zastosowanie innych niebezpiecznych substancji i ich mieszanin możliwe jest po 
zgłoszeniu ich stosowania i dostarczeniu kart charakterystyk do odpowiedniego działu 
Inwestora odpowiedzialnego merytorycznie, 

i) utrzymywanie porządku w trakcie wykonywania dostaw, systematycznego wywożenia 
wytworzonych przez siebie odpadów oraz niezwłocznego zagospodarowania 
wytworzonych przez siebie odpadów po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, 

j) wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością i pilnością, zgodnie z Polskimi 
Normami, obowiązującymi dyrektywami oraz innymi przepisami, w tym z zakresu BHP, 
zasadami wiedzy technicznej, technologią wykonania robót oraz Kodeksem etycznym 
dostępnym na stronie internetowej: 
https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania, 
jak również wewnętrznie obowiązującymi aktami prawnymi Odbiorcy oraz Oddziałów 
KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowieniami Umowy. 

5. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 
techniczną, Polskimi Normami, przepisami prawa, wewnętrznie obowiązującymi aktami 
prawnymi Odbiorcy oraz Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A, aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej, z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z  Instrukcją systemu 
przepustkowego obowiązującą na terenie Inwestora, tj. KGHM Polska Miedź S.A. Instrukcja 
wskazana powyżej zostanie dostarczona Dostawcy na etapie zawarcia niniejszej Umowy. 

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia w postępowaniu nr _____________, Ofertę Dostawcy z dnia __.__.2020 r. 
oraz negocjacji bezpośrednich w dniu __.__.2020 r. 

 
§ 2 

Termin Realizacji I Warunki Odbioru 
 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji: 
1.1. kompletna dostawa przedmiotu Umowy wraz z próbnym uruchomieniem wiertnicy 

na powierzchni i przeszkoleniem pracowników Odbiorcy – do dnia __.__.2020 r. 
1.2. uruchomienie wiertnicy na dole kopalni – do 5 dni licząc od daty przesłania przez 

Odbiorcę do Dostawcy pisemnego powiadomienia o planowanym terminie 
uruchomienia, faksem na nr …………………….…………………... lub korespondencją 
e-mail na adres: ………………..…………… . 

1.3. serwisowanie wiertnicy –  przez okres 24 miesięcy, licząc od daty uruchomienia 
urządzenia na dole kopalni i podpisania Protokołu Odbioru Technicznego – bez uwag. 

2. Urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami będącymi przedmiotem niniejszej Umowy, 
zostaną dostarczone i rozładowane na koszt Dostawcy, na warunkach DDP  
wg INCOTERMS 2010, plac szybowy szybu GG-1, okolice miejscowości Kwielice, gmina 
Grębocice, woj. dolnośląskie. 

3. Dostawca zobowiązany jest poinformować Odbiorcę o gotowości przekazania przedmiotu 
dostawy z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, dopuszczalna jest forma telefoniczna 
zgłoszenia na numery telefonów wskazane w ust. 13  – potwierdzona faksem na nr 76/ 840 
54 95. 

4. Dostawa zrealizowana zostanie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz.  
od 07:00 do 13:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. Odbiór przedmiotu Umowy ma na celu przekazanie Odbiorcy sprawnego przedmiotu 
Umowy wraz  
z wymaganymi dokumentami, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie  
po sprawdzeniu należytego stanu i kompletności urządzenia.  

6. Z czynności odbioru dostawy sporządzony zostanie Protokół Odbioru Dostawy podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron – bez uwag, który zawierać będzie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, ewentualne braki, wady i usterki oraz termin ich usunięcia. Wzór 
Protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

7. W celu potwierdzenia prawidłowego wykonania wiertnicy, tj. zgodnie z warunkami niniejszej 
Umowy oraz wymogami technicznymi, Dostawca dokona próbnego uruchomienia wiertnicy 

https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania


 

na powierzchni. Z czynności próbnego uruchomienia na powierzchni sporządzony zostanie 
Protokół z próbnego uruchomienia i przekazania na powierzchni podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron – bez uwag. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 3 
do niniejszej Umowy. 

8. Po uruchomieniu dostarczonej wiertnicy na dole kopalni, przeszkoleniu pracowników 
Odbiorcy i oddaniu wiertnicy do ruchu sporządzony zostanie Protokół Odbioru 
Technicznego podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron – bez uwag. Wzór 
Protokołu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

9. Wykonanie prac serwisowych odbywać się będzie zgodnie z DTR, na podstawie pisemnego 
zgłoszenia Odbiorcy przesłanego faksem na nr Dostawcy ……………………… bądź drogą 
elektroniczną na adres ……………………………………………………..  
i potwierdzonego w rozmowie telefonicznej, w terminie obustronnie uzgodnionym. 

10. Odbiór zakresu prac serwisowych, objętych ww. zgłoszeniem wraz z wymaganymi 
dokumentami, tj. raportem z wykonanej pracy serwisowej, nastąpi na podstawie Protokołu 
Odbioru Usługi podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron – bez uwag. 
Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

11. Jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady/usterki lub brak będzie 
jakiejkolwiek części składowej zakresu rzeczowego, Odbiorca ma prawo odmówić odbioru, 
do czasu ich usunięcia, a Dostawca nie ma prawa wystawić faktury i żądać zapłaty za 
wykonane prace do chwili usunięcia wad/usterek lub uzupełnienia braków. 

12. Po usunięciu wad/usterek lub uzupełnieniu braków Dostawca niezwłocznie zawiadomi 
Odbiorcę o gotowości do odbioru. Odbiorca zobowiązuje się do wykonania ponownego 
odbioru w okresie do 3 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru. 

13. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu Umowy ze strony Odbiorcy, jak również 
potwierdzenia prawidłowości wykonania prac serwisowych są: 
a) Arkadiusz Konopa    tel. 76/840-54-29 
b) Artur Zacharzewski    tel. 76/840-53-00 
c) Marcin Czekajło  tel. 76/840-51-90 

14. Osobami upoważnionymi do przekazania przedmiotu Umowy ze strony Dostawcy,  
jak również potwierdzenia prawidłowości wykonania prac serwisowych są: 
a) ............................................................  tel. ...................................  
b) ............................................................   tel. ................................... 
c) ............................................................   tel. ................................... 

15. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi oraz usunięciu wszelkich usterek i wad zostanie 
sporządzony Protokół Odbioru Pogwarancyjnego (Załącznik nr 11), na pisemny 
wniosek Dostawcy. 

 

§ 3 
Warunki realizacji 

 

1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie  
z najlepszą praktyką i wiedzą oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  
a w szczególności przepisami ustaw: Prawo budowlane, Prawo energetyczne, Prawo 
geologiczne i górnicze, Prawo ochrony środowiska oraz przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac. 

2. Dostawca przy wykonywaniu dostaw na terenie należącym do Zamawiającego, 
zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i innych osób zatrudnionych przez siebie oraz osób trzecich, a także mienia 
na placu budowy w terminie bezzwłocznym, nie później jednak niż przed przystąpieniem do 
wykonywania dostaw. 

3. Odbiorca zastrzega sobie możliwość kontroli miejsca pracy oraz realizacji zakresu 
rzeczowego przedmiotu Umowy na każdym jego etapie poprzez swoich przedstawicieli. 

4. Dostawca, w zakresie objętym Umową zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania 
obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG „Polkowice-Sieroszowice” / 
„Rudna” przepisów i zarządzeń wewnętrznych Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego 
(KRZG). 

5. Dostawca oświadcza, że przy realizacji robót nie będą zatrudnieni pracownicy 
Odbiorcy/Zamawiającego. 

 



 

§ 4 
Wynagrodzenie umowne  

 

1. Strony ustaliły wynagrodzenie szacunkowe za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości 
___________,00 zł (słownie złotych: _____________________________ i 00/100), przy 
zastosowaniu cen ryczałtowych za: 
1.1. sprzedaż i dostawę wiertnicy wraz z kompletem dokumentów, próbne uruchomienie 

wiertnicy na powierzchni, uruchomienie wiertnicy na dole kopalni, szkolenie wiertaczy  
ze sposobu obsługi, eksploatacji i serwisowania – ___________,00 zł netto, 

1.2. serwisowanie wiertnic w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z DTR, z wyłączeniem 
olejów, smarów i materiałów przewidzianych do wymiany w DTR – ___________,00 zł, 
– zgodnie z jednostkowymi cenami ryczałtowymi, określonymi w Załączniku nr 6,  

1.3. osprzęt do wiertnicy do obrotowego wiercenia otworów rdzeniowych rozpoznania 
gazowego zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 12  
– ___________,00 zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu: 
2.1. zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, m.in.: 

a) zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, 
b) opłat, wydatków, zysków oraz innych kosztów związanych z realizacją Umowy, 
c) transportu, wyładunku przedmiotu Umowy oraz próbnego uruchomienia wiertnicy 

na powierzchni, 
d) uruchomienia urządzenia wraz ze szkoleniem wiertaczy, 
e) serwisowania wiertnicy w okresie gwarancji i rękojmi, 
f) inne, niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

2.2. nie zawiera podatku VAT, który zostanie doliczony bezpośrednio w fakturze VAT,  
w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów. 

3. W okresie trwania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja cen. 
4. Dostawca oświadcza, iż ocenił prawidłowo i kompleksowo nakład swojej pracy i nie będzie 

wnosił dodatkowych roszczeń w stosunku do Odbiorcy w przypadku wystąpienia większych 
kosztów. 

5. Dostawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem i warunkami realizacji przedmiotu 
Umowy oraz że ceny ryczałtowe zawierają wszelkie dodatkowe koszty oraz prace wynikłe 
podczas wykonawstwa zadania, w tym m. in. koszty dostawy i wynagrodzenia pracowników 
Dostawcy 

6. Za dostawę kompletną rozumie się dostawę przedmiotu niniejszej Umowy wraz 
z wymaganymi dokumentami pod rygorem odmowy zapłaty (w tym m.in. atesty, świadectwa 
jakości, deklaracje zgodności, wymagania z obowiązującą normą, karty charakterystyki 
i innego dokumenty wymagane dla dostarczonego przedmiotu Umowy). 

 
§ 5 

Forma i warunki płatności 
 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po kompletnej dostawie urządzenia, 
na podstawie faktury VAT, wystawionej w oparciu o  Protokół odbioru dostawy/Protokół 
odbioru usługi podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron bez uwag.  

2. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1 nastąpi w poniższych terminach: 
a) etap I – 90 % wartości faktury – w terminie 60 dni od daty dostarczenia do siedziby 

Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej po kompletnej 
dostawie wiertnicy, próbnym uruchomieniu na powierzchni i przekazaniu 
wiertnicy na powierzchni, w oparciu o podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Protokół próbnego uruchomienia i przekazania 
wiertnicy na powierzchni – bez uwag, wraz z kompletem Protokołów 
Odbioru Dostawy – bez uwag, 

b) etap II – 10% wartości faktury w terminie 60 dni, po uruchomieniu wiertnicy na dole 
kopalni, przeszkoleniu pracowników Odbiorcy i oddaniu wiertnicy do ruchu, 
w oparciu o podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokół 
Odbioru Technicznego – bez uwag.  

c) etap III – każdorazowo po wykonaniu prac serwisowych, według cen określonych 
w Załączniku nr 6 – Harmonogram usług serwisowych, na podstawie 



 

prawidłowo sporządzonej faktury VAT wystawionej w oparciu o potwierdzony 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Usługi – bez 
uwag. 

3. Zapłata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastąpi w formie przelewu bankowego 
na konto Dostawcy znajdujące się w Banku ……………………… 
nr konta…………………………………….………………, 

4. Odbiorca informuje, że w celu przyspieszenia płatności, o której mowa powyżej Dostawca 
ma możliwość skorzystania z programu finansowania dostawców  
w grupie KGHM Polska Miedź S.A., udostępnionego przez Bank PEKAO S.A., zgodnie  
z procedurą opisaną na stronie internetowej KGHM Polska Miedź S.A.: 
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow. 

5. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Odbiorcy. Odbiorca,  
na wniosek Dostawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 
3 powyżej przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy 
zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Odbiorcy dla przyspieszeń zapłaty 
opartej na stopie procentowej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty  
w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Dostawcę. Odbiorca 
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona 
od sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorcy. W przypadku dokonania płatności za fakturę 
przed terminem zapłaty Dostawca zobowiązany jest  
do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany 
przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem 
określonym w Umowie. 

6. Odbiorca  zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia według mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment), przewidzianego w przepisach ustawy o podatku 
od towarów i usług. 

7. Dostawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 3 powyżej jest rachunkiem: 
a. umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w ust. 6 powyżej, 
b. znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1  września 

2019 r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 
podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

8. Dostawca oświadcza, iż jego właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu 
Skarbowego …………………………….. 

9. Dostawca lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo 
niezwłocznie poinformować pisemnie Odbiorcę o: 

a. planowanym przekształceniu lub planowanej innej czynności restrukturyzacyjnej 
mogącej mieć wpływ na zmianę właściwości organu podatkowego lub zmianę 
posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie, 

b. dokonanym przekształceniu lub dokonanej innej czynności restrukturyzacyjnej, która 
spowodowała zmianę właściwości organu podatkowego Dostawcy lub zmianę 
posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku przejścia praw i 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z mocy prawa, 

c. zmianie właściwości organu podatkowego, o którym mowa w ust. 8, z innych przyczyn 
niż wskazanych w pkt b powyżej). 

10. W przypadku, gdy rachunek Dostawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 7 powyżej, 
opóźnienie w dokonaniu płatności powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez 
Wykonawcę płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
w terminie określonym w ust. 6 powyżej, nie stanowi dla Dostawcy podstawy do żądania od 
Odbiorcy jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań z tytułu 
dokonania nieterminowej płatności. 

11. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w 
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, obejmujących 
dokonaną na rzecz Odbiorcy dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w 
załączniku nr 15 do ustawy – istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu 
"mechanizm podzielonej płatności” z uwzględnieniem art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 
r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 
1751) 

http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow


 

12. Za terminową datę płatności faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Odbiorcy. 

13. W przypadku nieuregulowania przez Odbiorcę zapłaty w terminie, Dostawca zastrzega 
sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych z 
zastrzeżeniem ust. 10. 

14. Dostawca w wystawionej na adres Odbiorcy fakturze VAT powoła się na numer rejestru 
niniejszej Umowy. 

15. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług VAT  
i posiadają numery identyfikacji podatkowej, jak wpisano w komparycji niniejszej Umowy. 

16. Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem przelewu  
na rzecz osób trzecich, bez uzyskania przez Dostawcę uprzedniej pisemnej zgody Odbiorcy 
pod rygorem nieważności.  

17. Odbiorca może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
na rzecz jakiegokolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej KGHM S.A. bez konieczności 
uzyskiwania zgody Dostawcy w tym zakresie.  

18. W przypadku gdy Zamawiający (Inwestor), wskazany odpowiednio w § 1 ust. 1 pkt 1.1 
lub 1.2 Umowy, obciąży Odbiorcę kosztami korzystania przez Dostawcę z materiałów 
lub infrastruktury Zamawiającego (Inwestora) Dostawca zostanie obciążony kosztami 
potrąconymi Odbiorcy przez Zamawiającego (Inwestora) z tytułu odpłatnego korzystania 
przez Dostawcę z materiałów lub infrastruktury Zamawiającego (Inwestora) - korzystanie z 
szatni lub łaźni, dostawa paliw, olejów itp. - w zakresie jaki był niezbędny dla realizacji 
przedmiotu Umowy przez Dostawcę. Podstawą do rozliczenia ww. kosztów będzie Faktura 
VAT wystawiona przez Odbiorcę płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

 
§ 6 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Dostawca udziela Odbiorcy gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy (materiały, 
urządzenia, podzespoły, itp.)  w liczbie 24 miesięcy licząc od podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Technicznego na dole kopalni bez 
uwag, co nastąpi po uruchomieniu urządzenia na powierzchni, przeszkoleniu pracowników 
Odbiorcy oraz oddaniu urządzenia do ruchu na dole kopalni. 

2. Rękojmia zgodnie z obowiązującym prawem, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie będzie 
krótszy niż ustalony w ust. 1 okres gwarancji. 

3. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu dla dostarczonego przedmiotu Umowy 
dotkniętego wadą o okres liczony od zgłoszenia wady przez Odbiorcę do dnia jej usunięcia 
przez Dostawcę potwierdzony Protokołem z wykonania naprawy gwarancyjnej, 
zatwierdzonym przez upoważnionych przedstawicieli Stron zgodnie  
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad, Dostawca zobowiązuje 
się niezwłocznie po pisemnym zawiadomieniu jak niżej. naprawić lub wymienić wadliwe 
elementy na koszt własny. 

5. Czas reakcji serwisu Dostawcy mające na celu podjęcie działań w celu usunięcia 
stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi wad wynosi: od poniedziałku do soboty do 24 
godzin, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - do 48 godzin od momentu ich 
zgłoszenia przez Odbiorcę. Zgłoszenie należy dokonać pocztą e-mail na następujące 
adresy: …………; Dostawca zobowiązany jest przyjmować zgłoszenia w systemie  
7 dni/24 godziny. 

6. Dostawca zobowiązuje się usunąć wady/usterki do 72 godzin od momentu zgłoszenia przez 
Odbiorcę lub w innym obustronnie ustalonym terminie. W przypadku braku obustronnego 
ustalenia terminu w ciągu 48 godzin termin usunięcia wady/ usterki wyznacza Odbiorca.  

7. Koszty demontażu oraz wydania urządzeń i ich części podlegających naprawie 
lub wymianie, jak również ewentualnego ich transportu w ramach gwarancji i rękojmi, a 
także ponownego ich montażu, pokrywa Dostawca.  

8. Dostawca oświadcza, że w przypadku braku możliwości dotrzymania wyżej wymienionego 
terminu upoważnia Odbiorcę do usunięcia wad na koszt Dostawcy bez utraty prawa do 
gwarancji i rękojmi. Odbiorca przed zleceniem usunięcia wad na koszt Dostawcy powinien 
- jeżeli będzie to możliwe - skonsultować się uprzednio z serwisem Dostawy i uwzględnić 



 

ewentualne wytyczne Dostawcy w tym zakresie, jeżeli będą one uzasadnione 
technologicznie. 

9. Pozostałe uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi będą realizowane zgodnie  
z postanowieniami Kodeksu cywilnego z wyłączeniem korzyści utraconych. 
 

§ 7 
Odpowiedzialność odszkodowawcza 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
Umowy w formie następujących kar umownych z wyłączeniem korzyści utraconych:  
1.1. Odbiorca może naliczyć Dostawcy kary umowne za: 

a) odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn leżących po stronie Dostawcy,  w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, 

b) odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Odbiorcy,  
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego  w § 4 ust. 1, 

c) nieterminową dostawę przedmiotu Umowy i/lub brak jakiejkolwiek części składowej 
(w tym wymaganych dokumentów) i/lub nieterminowe przystąpienie 
do uruchomienia wiertnicy na powierzchni, w wysokości 0,2% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od daty określonej w Umowie, 

d) nieterminowe uruchomienie wiertnicy oraz przeszkolenie operatorów (wiertaczy) ze 
sposobu obsługi i serwisowania urządzenia, w wysokości 0,2% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od daty określonej w Umowie, 

e) nieterminowe wykonanie usługi serwisowej lub niestawienie się na wezwanie 
Odbiorcy, w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto określonego  
w § 4 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia , licząc od daty określonej  
w zgłoszeniu, 

f) nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad, 

g) opóźnienie w czasie reakcji serwisu mającego na celu przyjazd i przystąpienie  
do usunięcia wad, w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 

h) nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych, m.in. związanych  
z bezpieczeństwem i higieną pracy obowiązujących na terenie Zamawiającego  
w zakresie dotyczącym podmiotów zewnętrznych, jak również nieprzestrzeganie 
poleceń koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy  
w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

i) Wejście/wjazd/przebywanie na terenie Inwestora osób, którymi Dostawca posługuje 
się przy wykonywaniu Umowy  w stanie po spożyciu lub pod wpływem alkoholu, lub 
innych środków odurzających, traktowane będzie jako naruszenie obowiązków 
wynikających z Umowy, skutkujące możliwością naliczenia przez Zamawiającego 
kary umownej w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 
00/100), za każdy stwierdzony przypadek. 

j) za naruszenie przez Dostawcę lub Odbiorcę zobowiązania do zachowania 
poufności, określonego w § 13 Umowy, w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

1.2. Dostawca ma prawo naliczyć Odbiorcy kary umowne za: 
a) odstąpienie od Umowy przez Dostawcę z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy,  w 

wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 4 ust. 1, 

b) odstąpienie od Umowy przez Odbiorcę z przyczyn niezależnych od Dostawcy,  
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 4 ust. 1, 

1.3. . 
2. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w ust. 1.1. lit. c) – g) niniejszego paragrafu nie 

zwalnia Dostawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy w całości. 



 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi 
przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania  
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego z wyłączeniem korzyści utraconych. 

 
§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
oraz na okres gwarancji i rękojmi 

 

1. W celu zabezpieczenia właściwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, 
zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji, a także wykonania pozostałych 
zobowiązań umownych, Dostawca przekaże Odbiorcy zabezpieczenie w wysokości 
5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 w terminie do 10 dni 
roboczych licząc od daty otrzymania przez Dostawcę jednostronnie podpisanej przez 
Odbiorcę umowy. 

2. Zabezpieczenie w wysokości mniejszej bądź równej 50.000,00 zł jest wnoszone w formie 
pieniężnej, na rachunek bankowy Odbiorcy nr 77 1140 1140 0000 2485 7700 1001 
prowadzony w mBank S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław. 

3. Zabezpieczenie w wysokości powyżej 50.000,00 zł może być wniesione 
w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy 
i wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych. Odbiorca upoważniony jest 
do zaliczenia wadium przetargowego (jeżeli zostało ustanowione) na poczet tych 
zabezpieczeń.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w wysokości powyżej 50.000,00 zł w formie 
pieniężnej, kwotę należy przekazać na rachunek bankowy Odbiorcy nr 77 1140 1140 0000 
2485 7700 1001 prowadzony w mBank S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej 
przechowywane jest na nieoprocentowanym rachunku bankowym Odbiorcy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, gwarancja taka 
musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie; musi być 
wystawiona przez bank (z wyłączeniem banków spółdzielczych) posiadający siedzibę 
w Polsce, a treść Gwarancji bankowej musi być zgodna z wzorem zawartym 
w Załączniku nr 8 do niniejszej Umowy.  

7. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Odbiorcy oryginał jednej gwarancji bankowej, 
wystawionej wg następujących zasad: 
a) gwarancja zabezpieczenia należytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewająca  

na kwotę stanowiącą 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej 
Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej 
o 30 dni dłuższy niż termin podpisania Protokołu Odbioru Technicznego, bez uwag oraz 
po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,   

b) gwarancja zabezpieczenia roszczeń Odbiorcy na okres gwarancji i rękojmi, opiewająca 
na kwotę stanowiącą 30% z 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 niniejszej 
Umowy, przy czym okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej 
o 30 dni dłuższy niż okres, jaki obejmuje gwarancja jakości lub rękojmia za wady, 
zakończony podpisaniem przez Odbiorcę i Dostawcę Protokołu Odbioru 
Pogwarancyjnego, bez uwag. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 11. 

8. Niewykorzystana przez Odbiorcę gwarancja bankowa wygasa po okresie, na który została 
wniesiona. 

9. Dopuszczalne jest wnoszenie zabezpieczenia w wysokości powyżej 50.000,00 zł w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej, po uprzednim uzyskaniu, na etapie prowadzenia negocjacji, 
zgody Odbiorcy. Treść gwarancji ubezpieczeniowej musi być zgodna z obowiązującym 
u Odbiorcy wzorem Gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącym Załącznik nr 9 
do Umowy.  

10. Każdorazowa zmiana Umowy, obejmująca zwiększenie wartości Umowy nakłada 
na Dostawcę obowiązek uzupełnienia wysokości zabezpieczenia wniesionego w formie 
pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej – w ciągu 7 dni od daty podpisania stosownego 
Aneksu do Umowy – pod rygorem dokonania przez Odbiorcę wypłaty z wcześniej 
wniesionej gwarancji bankowej.  

11. Dostawca zobowiązany jest do zmiany terminów gwarancji bankowej w przypadku zmiany 
Umowy obejmującej zmianę terminów jej obowiązywania, a także w przypadku faktycznego 
opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od – odpowiednio 



 

– podpisania stosownego Aneksu do Umowy lub uzyskania stosownej informacji 
od Odbiorcy – pod rygorem dokonania przez Odbiorcę wypłaty z wcześniej wniesionej 
gwarancji bankowej. Zmiana terminów gwarancji bankowej następuje odpowiednio 
do terminów zmienionych Aneksem, a  w przypadku faktycznego opóźnienia, odpowiednio 
do przewidywanych terminów realizacji przedmiotu Umowy.  

12. W przypadku niedopełnienia warunku określonego w ust. 10 powyżej, co traktowane jest 
przez Strony jako niewykonanie zobowiązań Dostawcy wynikających z niniejszej Umowy, 
różnica w wartości zabezpieczenia zostanie potrącona z płatności najbliższych faktur 
Dostawcy za realizację przedmiotu Umowy.  

13. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 – 9 powyżej, w celu 
zabezpieczenia należytego wykonania przez Dostawcę zobowiązań umownych 
i zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji, Odbiorca zatrzyma kwotę stanowiącą 
5% wartości wynagrodzenia brutto z pierwszej faktury wystawionej przez Dostawcę. W 
przypadku gdy wartość pierwszej faktury nie pokryje pełnej wysokości ustanowionego 
zabezpieczenia, brakująca kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z następnych faktur 
VAT. 

14. Zabezpieczenie złożone w formie pieniężnej, zostanie zwrócone Odbiorcy w terminie 30 dni 
od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spełnieniu następujących warunków: 
a) 70% kwoty zatrzymania – 70% z 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, po 

podpisaniu przez Odbiorcę i Dostawcę Protokołu Odbioru Technicznego bez uwag oraz 
po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru, 

b) 30% kwoty zatrzymania – 30% z 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1, 
po upływie okresu gwarancji i rękojmi, po podpisaniu przez Odbiorcę i Dostawcę 
Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego, bez uwag.  

15. Odbiorca jest uprawniony do skorzystania z gwarancji bankowej lub z zabezpieczenia 
złożonego w formie pieniężnej, w każdym przypadku, gdy Dostawca nie wykonuje 
jakichkolwiek zobowiązań przewidzianych w Umowie lub wykonuje je w sposób nienależyty.  

16. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie wymagalne wierzytelności (w tym kary umowne 
itp.) Odbiorcy w stosunku do Dostawcy mogą być potrącane z kwot zatrzymań czasowych, 
o których mowa w ustępach powyżej.  

17. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
Dostawcy w trakcie realizacji Umowy, zabezpieczenie złożone w formie gotówki 
nie podlega zwrotowi na rzecz Dostawcy i stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie 
kosztów związanych z zastępczym usunięciem wad i usterek w trakcie odbioru oraz 
w okresie rękojmi i gwarancji. 

18. Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia wysokości zabezpieczenia z należności 
wynikających również z innych stosunków prawnych łączących obie Strony  
– do wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1. 

19. W przypadku uzyskania zgody Odbiorcy na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, zapisy dotycząc gwarancji bankowej stosuje się odpowiednio 
do gwarancji ubezpieczeniowej.  

 
 
 

§ 9 
Osoby odpowiedzialne 

 

1. Ze strony Odbiorcy nadzór nad realizacją Umowy pełnić będzie: 
a) Arkadiusz Konopa  – tel. 76/840-54-29 – sprawy techniczne 
b) Artur Zachzrzewski  – tel. 76/840-53-00 
c) Agnieszka Matuszewska  – tel. 76/840- 54-28 – sprawy handlowe 

2. Ze strony Dostawcy nadzór nad realizacją Umowy pełnić będzie: 
a) ……………………………………………– tel. ………………………. 
b) …………………………………………... – tel. ……………………… 

 
§ 10 

Siła wyższa 
 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizację 
Umowy, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania Odbiorcy  
lub Dostawcy, i którego przy zachowaniu należnej staranności, nie można uniknąć ani jemu 



 

zapobiec. W rozumieniu postanowień Umowy Siła wyższa oznacza  
w szczególności działania lub zaniechania władz, strajk, lokaut lub inne trudności natury 
gospodarczej, wojny, blokady, powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary 
i powodzie. 

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania  
w ramach Umowy na skutek zaistnienia Siły wyższej – powiadomi o tym fakcie na piśmie 
drugą Stronę w okresie 14 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, 
jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 

3. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze swoich 
zobowiązań lub z dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak będzie trwało  
to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony  
do czasu trwania zdarzenia, o którym mowa wyżej. 

4. Strona dotknięta działaniem Siły wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania 
jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.  

5. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień Umowy spowodowane nastąpieniem zdarzenia 
Siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do: 
a) rozwiązania Umowy, z zastrzeżeniem poniższego ust. 6, 
b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów 

poniesionych  przez drugą Stronę. 
6. Jeżeli realizacja Umowy na skutek wystąpienia Siły wyższej jest opóźniona  

lub zawieszona przez nieprzerwany okres 30 dni lub łącznie przez sumę kilku okresów 
większą niż 60 dni, to każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę poprzez 
dostarczenie pisemnego powiadomienia drugiej Stronie. 

 
§ 11 

Zmiana i odstąpienie od Umowy 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej w postaci obustronnie podpisanych Aneksów pod rygorem nieważności, 
z wyłączeniem dokonywanych zmian osób odpowiedzialnych każdej ze Stron, dla których 
wystarczające jest pisemne powiadomienie Stron podpisane przez osoby uprawnione 
do zaciągania zobowiązań 

2. Odbiorca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach przewidzianych 
przepisami prawa oraz gdy: 
2.1. Dostawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy i nie kontynuuje jej, 

pomimo dodatkowego wezwania Odbiorcy, 
2.2. stwierdzi rażące zaniedbania w wykonywaniu Umowy przez Dostawcę, pomimo 

upomnienia ze strony Odbiorcy i braku reakcji na zgłoszone przez niego uwagi, 
2.3. Dostawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 

w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 
3. Dostawca może odstąpić od Umowy bez żadnych skutków, jeżeli Odbiorca: 

3.1. przystąpił do rozwiązania firmy, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o okoliczności odstąpienia od Umowy. 

5. Postanowienia dotyczące kar umownych, gwarancji i rękojmi i zabezpieczenia pozostają 
w mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie wykonanych 
i odebranych dostaw. 

 
§ 12 

Klauzula Poufności 
 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją niniejszej Umowy, 
w tym również treści i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno 
w trakcie jak i po wykonaniu przedmiotu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie 
za zgodną wolą Stron przy czym Odbiorca ma prawo ujawnić wszelkie informacje 
dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonania przedmiotowego zamówienia 
(Umowy) KGHM Polska Miedź S.A. przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania 
kapitałowego. 



 

2. Dostawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. - 
podmiot dominujący w stosunku do Odbiorcy – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę 
na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy 
w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM 
Polska Miedź S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonywania przez KGHM Polska 
Miedź S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych. 

3. Ilekroć w umowie jest mowa o Informacjach Poufnych Strony rozumieją przez to wszelkie 
informacje ujęte w umowie, powzięte przy wykonywaniu umowy oraz wszelkie informacje 
o realizowanych przez Stronę przedsięwzięciach przekazywane ustnie, 
pisemnie,  w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, niezależnie od formy 
i sposobu ich wyrażenia oraz stopnia ich opracowania (zwane dalej: "Informacjami 
Poufnymi"). 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej do Informacji Poufnych nie zalicza się: 
a) informacji powszechnie znanych, 
b) informacji rozpowszechnionych za pośrednictwem środków masowego przekazu 

(prasa, radio, telewizja) oraz w sieci Internet, 
c) informacji powszechnie dostępnych (w sądowych rejestrach podmiotów 

gospodarczych itp.), 
d) informacji podanych do publicznej wiadomości w inny sposób niż w wyniku naruszenia 

postanowień umowy. 
5. Strony oraz wszystkie osoby, którymi się posługują zobowiązują się do zachowania 

w tajemnicy Informacji Poufnych. 
6. W jednostkowych sytuacjach jedna Strona może udostępnić drugiej Stronie informacje 

szczególnie istotne dla tej Strony. W takim przypadku Strona ta wskaże pisemnie 
poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje. 

7. Strony mają prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji 
Poufnych powziętych przez drugą Stronę i wszystkie osoby i podmioty, którymi 
się posługuje. 

8. W razie stwierdzenia naruszenia przez jedną Stronę obowiązku zachowania w tajemnicy 
Informacji Poufnych druga Strona może zablokować jej dostęp do informacji. 

9. Strony zobowiązują się i pracowników świadczących przedmiot Umowy do zachowania 
w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji i danych przekazanych na zasadzie 
poufności przez drugą Stronę. 

10. Strony zobowiązują się nie wykorzystywać Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych 
celów, niż wykonywanie obowiązków wynikających ze świadczenia przedmiotu Umowy 
na rzecz Odbiorcy. 

11. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje 
także po ustaniu stosunku prawnego łączącego Strony przez okres 5 lat. 

 
§ 13 

Ochrona danych osobowych 
1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z Umową, przetwarzały 

będą wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy oraz chroniły je będą przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 
- 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/RODO). 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony 
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje: 

a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej 

Umowy, wspólników spółki osobowej oraz osób wyznaczonych do kontaktów i 

dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się 

administratorem danych osobowych, i przetwarzane przez nią będą w celu odpowiednio 



 

zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy (prawnie uzasadniony  interes 

administratora, jako podstawa prawna przetwarzania);  

b) Odbiorca stanie się również administratorem danych osób upoważnionych przez 

Dostawcę do wystawienia faktury, których dane będą przetwarzane w celu rozliczenia 

umowy zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem; 

c) Z administratorem danych osobowych – Odbiorcy- można kontaktować się listownie na 

adres siedziby lub telefonicznie 76 840 54 05, zaś z wyznaczonym przez niego 

inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez konto: iod@pebeka.com.pl; 

d) Z administratorem danych osobowych – Dostawcy- można kontaktować się listownie na 

adres ……………………..… lub telefonicznie …………………….…, zaś z wyznaczonym 

przez niego inspektorem ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony, można się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych 

poprzez ………………………………………………..…..; 

e) Każda z osób wymienionych powyżej posiada prawo żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku 

z realizowaniem prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych 

z szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie 

danych osobowych; 

f) Dane mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Stron oraz podmiotom i ich 

pracownikom świadczącym usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, 

finansowe, księgowe i informatyczne; 

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych 

stanowi warunek umożliwiający realizację/dopuszczenie do realizacji niniejszej Umowy 

i jej rozliczenia; 

h) Strony podają, że dane te będą przetwarzały w okresie koniecznym do realizacji  

i rozliczenia Umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z 

udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz przepisów 

podatkowych; 

i) W skutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również w formie profilowania; 

j) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy/przedstawiciele wymienieni wyżej pod lit. 

a) i b) w zakresie swoich obowiązków zostali zaznajomieni z niniejszą Umową, w tym z 

zapisami powyżej pod lit. c) - i). 

3. Podwykonawcy/Podwykonawcy będący osobami fizycznymi przyjmują do wiadomości, że 

ich dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której są stroną. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający ich zawarcie.  

W pozostałym zakresie Podwykonawca będący osobą fizyczną zapoznał się z informacjami 

zawartymi w ust. 2. 

4. W przypadku przekazania danych osobowych dotyczących pracowników, 

współpracowników Odbiorcy, Odbiorca zobowiązuje się przekazać tym osobom 

obowiązkowe informacje w poniższym zakresie:  

W związku z przekazaniem Państwa danych przez Pracodawcę do Spółki PeBeKa S.A. 

Informujemy Państwa, że:  

mailto:iod@pebeka.com


 

A. Pani/Pana dane osobowe zostają ujawnione Spółce PeBeKa S.A. ul. M. Skłodowskiej-

Curie 76, 59-301 Lubin, która to stanie się dla nich administratorem danych (dalej ADO). 

B. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: imię i nazwisko, nazwa 

zatrudniającego podmiotu, wizerunek, stanowisko, informacje potwierdzajace zdolność 

do pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia*. 

C. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez email 

iod@pebeka.com.pl  

D. Dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji osób uprawnionych do realizacji 

zadań określonych Umową na podstawie prawnie uzasadnionych interesów związanych 

z kontrolą dostępu do miejsca prowadzenia inwestycji, zapewnienia prawidłowej 

realizacji inwestycji, w tym zapewnienia bezpieczeństwa.  

E. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający 

dopuszczenie do realizacji zadań określonych Umową. 

F. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji Umowy,  

z uwzględnieniem okresu przedawnienia. 

G. Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom PeBeKa S.A. oraz 

podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi prawne, finansowe, księgowe i 

informatyczne. 

H. Przysługują Państwu prawa: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 

podstawie i w związku z realizowaniem wskazanego prawnie usprawiedliwionego 

interesu z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, prawo żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych 

I. Wskutek przetwarzania dane nie będą przekazywanie poza Unie Europejską i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego z wyłączeniem korzyści utraconych. 

2. Wszelkie ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na tle stosowania niniejszej Umowy, 
Strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności – przez 
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Odbiorcy. 

3. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) 
Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych. 

4. Dostawca oświadcza, że ……………………………………. (do uzupełnienia: posiada/nie 
posiada) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 
2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o zmianie adresu  
do korespondencji. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane pod ostatni, 
wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożliwości doręczenia  
lub podobną – traktuje się, jako skutecznie doręczone. 

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

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 
Załącznik nr   1 Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (część I i II) 
Załącznik nr   2 Wzór Protokołu odbioru dostawy.  
Załącznik nr   3 Wzór Protokołu z próbnego uruchomienia i przekazania na powierzchni 
Załącznik nr   4  Wzór Protokołu odbioru technicznego 
Załącznik nr   5   Wzór Protokołu Odbioru Usługi, 
Załącznik nr   6   Harmonogram usług serwisowych 
Załącznik nr  7A  Cennik części eksploatacyjnych i materiałów 



 

Załącznik nr  7B Cennik części zamiennych 
Załącznik nr   8 Wzór gwarancji bankowej  
Załącznik nr   9 Wzór gwarancji ubezpieczeniowej   
Załącznik nr  10  Wzór protokołu z wykonania naprawy gwarancyjnej 
Załącznik nr  11  Wzór protokołu pogwarancyjnego 
Załącznik  nr 12  Cennik osprzętu wiertnicy do obrotowego wiercenia otworów 

rdzeniowych rozpoznania gazowego 
 

PODPISY STRON 

DOSTAWCA                                                                       ODBIORCA 
  



 

Załącznik nr 1 

do Umowy nr 2020/03/01289 

Specyfikacja techniczna Wiertnicy do obrotowego wiercenia otworów rdzeniowych 
rozpoznania gazowego 

(wymienione parametry mają charakter wymogów minimalnych) 

PARAMETRY WYMAGANE: 

Rodzaj urządzenia:  wiertnica do obrotowego wiercenia otworów 
rdzeniowych rozpoznania gazowego 

Rok produkcji: fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej, niż  
w 2020 r. 

   

PARAMETRY UŻYTKOWE: 

zasilanie 500V/1000V 

głowica przelotowa do przewodu BQ – HQ z momentem obrotowym 
min. 2200 Nm i obrotami ok. 1100-1200 obr./min, wymagana jest 
synchronizacja pracy zacisków głowicy obrotowej i chwytaka 
rur płuczkowych oraz kompensacja gwintu w trakcie operacji 
skręcania i rozkręcania przewodu wiertniczego 

maszt o posuwie ok. 1800 mm 

Siła nacisku/uciągu min. 85 kN 

pompa płuczkowa o wydajności ok. 140 l/min, ciśnieniu  ok. 70 bar 

szczęki z wkładkami widiowymi 

dodatkowe zestawy do wymiany szczęk głowicy (komplet szczęk z 
wkładkami widiowymi + stabilizator przewodu + komplet sprężyn) 
- na rozmiar H – 1 kpl. 
- na rozmiar N – 1 kpl. 
- na rozmiar B – 1 kpl. 

dodatkowe zestawy do wymiany szczęk chwytaka wiertnicy (komplet 
szczęk z wkładkami widiowymi + stabilizator przewodu + pierścień 
sprężynujący) 
- na rozmiar N – 2 kpl. 
- na rozmiar B – 1 kpl. 
- na rozmiar H – 1 kpl. 

zwarta budowa, umożliwiająca prace w wyrobiskach górniczych 
o wysokości ok. 2, 0 m. i wyższe 

konstrukcja umożliwiającą zakotwienie do spągu oraz możliwość 
zmiany kierunku (azymutu) wiercenia po zakotwieniu (stół obrotowy) 

stalowa konstrukcja urządzenia 

głębokość wiercenia rdzeniowego przy średnicy otworu 76 mm 
– ok.600m w kierunku poziomym 

napęd hydrauliczny/elektryczny 

hydrauliczne sterowanie wiertnicy 

oświetlenie - lampa diodowa OLD 10.2 – 2 szt. 

wyciągarka liny do zapuszczania i wyciągania przewodu wraz z 1300 
m. liny grubości 5 mm. 

zasilanie przewodem 5-cio żyłowym, ekranowanym z kontrolą 
ciągłości żyły ochronnej 

zwijarka kabla elektrycznego 



 

zastosowany przewód powinien mieć długość 100m i powinien 
być zakończony wtykiem typu CEE-125A z bolcami posrebrzanymi 

pompa tłocząca wodę o niskiej wydajności (kilka litrów na minutę)  
i ciśnieniu min. 20 MPa - ręczna lub hydrauliczna (zasilana doraźnie 
układem hydraulicznym wiertnicy – np. wężami zasilającymi 
wyciągarkę linową) 

możliwość wiercenia w zakładach górniczych we wszystkich 
kategoriach zagrożenia gazowego 

możliwość wiercenia otworów pełnym przekrojem świdrami 
gryzowymi, skrawającymi i diamentowymi lub wiercenia rdzeniowego 
koronkami z węglików spiekanych i koronkami diamentowymi 

możliwość wiercenia otworów w zakresie 360 stopni w płaszczyźnie 
pionowej i poziomej 

wiercenie rdzeniówkami klasycznymi i wrzutowymi 

Informacje dodatkowe: 

Próbne uruchomienie Wiertnicy na powierzchni 

Uruchomienie Wiertnicy na dole kopalni wraz z przeprowadzeniem 
szkolenia dla przyszłych operatorów ze sposobu obsługi, eksploatacji 
i (serwisowania) urządzenia – dla 6 osób 

Serwisowanie Wiertnicy przez producenta w okresie gwarancji  
i rękojmi zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR 

Wymagane dokumenty przy odbiorze: 

DTR wraz z instrukcją obsługi (w jęz. polskim) Wiertnicy – dokument 
opracowany zgodnie z wymaganiami rozporządzeń ministra 
gospodarki i dyrektyw unijnych w sprawie zasad wdrażania maszyn 
na rynku polskim 

Certyfikaty i Deklaracja Zgodności WE 

Katalog części zamiennych 

Karta gwarancyjna z harmonogramem przeglądów w jęz. polskim 

Atesty materiałowe 

Karta konserwacji w jęz. polskim 

Protokół zdawczo-odbiorczy 

Opinia jednostki notyfikującej o spełnieniu przepisów i norm 
górniczych 

Termin realizacji: do dnia __.__.2020 r. 

Inne wymagania: 

Sieć serwisowa urządzenia na terenie Polski, z dostępem do części 
zamiennych i eksploatacyjnych po upływie okresu gwarancji 

Cennik i terminy dostaw części zamiennych, w jakie należy się 
zaopatrzyć (wymienionych w DTR) w celu zachowania ciągłości robót 

Wiertnica powinna być oznaczona zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym znakiem CE 

Wszystkie opisy na Wiertnicy i jej podzespołach dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i prawidłowej eksploatacji wykonane  
w j. polskim 

Gwarancja: 

24 miesiące, licząc od daty uruchomienia urządzenia  
na powierzchni, przeszkolenia pracowników Odbiorcy, oddaniu 
urządzenia do ruchu i podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Technicznego - bez uwag 



 

Serwisowanie Wiertnicy w okresie gwarancji i rękojmi - zgodnie  
z DTR, wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych 
do wymiany w danym rodzaju przeglądu 

MIEJSCE DOSTAWY: 

Dostawa urządzenia wraz z dokumentacją odbiorową na: 
Plac szybowy GG-1 (okolice wsi Kwielice) 

SZKOLENIE: 

Uruchomienie Wiertnicy wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla 
przyszłych operatorów ze sposobu obsługi i eksploatacji urządzenia – 
dla 6 osób 

PODPISY STRON 

 DOSTAWCA:        ODBIORCA: 

  



 

 

Załącznik nr 2 

do Umowy nr 2020/03/01289 

Protokół odbioru dostawy  

 
Typ urządzenia: …………………………………………………………………. 
 
Nr fabryczny:       …………………………….…………. 
 
Data odbioru:  ……………………………………….. 
 
Przedstawiciele:         
 
PeBeKa S.A.           1.   ………………………. 

2. ………………………. 

3. .................................. 

4. ………………………. 

 
Dostawca:         1.  ………………….…… 

2. ………………………. 

3. ................................. 

4. ………………………. 

 
Uwagi:……………………………….……………………………………………….…………………

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

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

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

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

Podpisy Przedstawicieli: 

         PeBeKa S.A               Dostawcy 
 

1.  .........................................................  1. ..................................................... 

2.  .......................................................  2. ..................................................... 

3. ......................................................  3. .................................................... 

4. ………………………………………..  4. …………………………………….. 

 
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. 

Polkowice, dnia …………………………… 
  



 

Załącznik nr 3 

do Umowy nr 2020/03/01289 

 

Protokół próbnego uruchomienia i przekazania na powierzchni  
 
  

Typ urządzenia: …………………………………………………………….. 

Nr fabryczny:  ……………………………….….. 

Data odbioru:   ………………………………….. 

 
Przedstawiciele: 

 

PeBeKa S.A       1.  …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

Dostawcy:     1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

 

Uwagi i zalecenia komisji: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Obustronnie podpisany „bez uwag” Protokół (wraz z kompletem Protokołów Odbioru 

Dostawy) stanowi podstawę wystawienia faktury VAT. Wartość dostawy przekazanej 

niniejszym protokołem: …………………………………………… PLN* i ………….…… EUR* 

i ………….……….. USD* + VAT  

Podpisy Przedstawicieli: 

1.  PeBeKa S.A        2. Dostawcy 

 
1. .......................................        1. ....................................... 

2. .......................................        2. ....................................... 

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach 

………………………, dnia ……………………… 
  



 

Załącznik nr 4 

do Umowy nr 2020/03/01289 

 
Załącznik Nr 1.1 

                                                                             do Ustalenia Organizacyjnego DG/14/2017 
 

                    
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO 

 
Spisany dnia ………………………………….. r. w sprawie odbioru technicznego: 
……………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
.…………… 
……………………………………………………………………………………………….…………
……… 
 
I. Skład Komisji: 

Komisja zwołana przez ……………………………………………………………………. Polska 
Miedź  
S.A. Oddział ZG ……………………………………………………………………………. w 
oparciu  
o Zarządzenie Nr …………………………………………….. z dnia …………………... zebrała 
się w składzie: 

 
a) przewodniczący  ……………………………………………………………..  

 b) członkowie:  …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

c) przy udziale:  ……………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………. 

II. Zakres odbioru: 

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

III. Komisji przedstawiono następujące dokumenty: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Po zapoznaniu się z ww. dokumentacją oraz oględzinach odbieranego obiektu 
Komisja stwierdza, że: 

a)  odbierany obiekt, oddział, maszyna, samojezdna maszyna górnicza, urządzenie, 
instalacja, sieć* nie* jest* wykonana(y) zgodnie z dokumentacją techniczną, a wyniki 
dokonanych pomiarów i prób nie* są zgodne z wymogami określonymi dla maszyn, 
urządzeń, oddziałów. 

b)  odbierany obiekt, ściana, maszyna, samojezdna maszyna górnicza, urządzenie, 
instalacja, sieć* nie* spełnia wymog/i/ów* Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 
listopada 2016 r. (Dz. U.2017,poz. 1118 ) w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, 

c)  obiekt, maszyna, samojezdna maszyna górnicza, oddział, urządzenie, instalacja, sieć* 
nie* nadaje się do ruchu. 

 
 



 

V. Spostrzeżenia, braki i usterki oraz termin ich usunięcia: 

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

VI. Zalecenia Komisji: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………… 
 
VII. Orzeczenie Komisji: 
Przedmiot odbioru wykonany został nie* zgodnie z dokumentacją techniczną 
a wyniki dokonanych pomiarów i prób są nie* zgodne są z wymaganiami określonymi dla 
maszyn, urządzeń, oddziałów. Przedmiot odbioru nie* spełnia wymog/i/ów* Rozporządzenia 
Ministra Energi z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz. U.2017 poz. 1118 ) w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 
Przedmiot odbioru nie* nadaje się do ruchu. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
UWAGA:  
Warunkiem ruchu 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                             (oddział, obiekt, maszyna, samojezdna maszyna górnicza urządzenie, 
instalacja, sieć)* 
jest utrzymywanie w stanie zgodnym z dokumentacją techniczną i obowiązującymi 
przepisami. 
 
Podpisy członków komisji:  
 
 

...............................................                       Przewodniczący: 

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

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

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

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

  



 

 

                                                                                                  
WNIOSEK 

DO KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG 
„……………………………………………………..” 

 
o wydanie zezwolenia na oddanie do ruchu obiektu: ………………………………………………  
zlokalizowanego 
…………………………………………………………………………………………… 
 
W oparciu o dokumentację techniczną / dokumentację wprowadzonych zmian* oraz protokół 
odbioru technicznego, wnioskuję o wydanie zezwolenia na oddanie do ruchu ww. obiektu. 
 
 ............................................ 

Kierownik Działu 
* - niepotrzebne skreślić 

; 
Załącznik Nr 1.2 

                                                                                        do Ustalenia Organizacyjnego 
DG/14/2017 

 
Miejscowość, dn. ……………..   

 
ZEZWOLENIE 

 
W oparciu o : 

 art. 114 i 224 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo  Geologiczne i Górnicze (tj. Dz. U. 
2017 poz. 2126 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia  Ministra  Energi  z  dnia  23 listopada 2016 r. (tj. Dz. U. 2017, poz. 1118) 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych 
zakładów górniczych, 

 Zarządzenie Nr …………………………………………  KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU 
GÓRNICZEGO O/ZG …………………………….. z dnia ………………. 

 

Na  podstawie : 

 Wniosku kierownika Działu 

 Protokołu odbioru technicznego z dnia……………………… 

 dokumentacji technicznej /dokumentacji wprowadzonych zmian* 
 

ZEZWALAM 
 

na  oddanie do 
ruchu:.................................................................................................................. 
zlokalizowany ……………………………………………………………………………….... 

 
Przedmiot odbioru,  którego  dotyczy  niniejsze  zezwolenie,   musi  być utrzymane  i  
eksploatowany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz obowiązującymi  
przepisami.  
 
Warunki dodatkowe 
 
……………………………………………………………………………………….………………. 
 

                                                KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO 
      ...................................................................... 

 * - niepotrzebne skreślić 

 



 

Załącznik nr 5 

do Umowy nr 2020/03/01289 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI nr …. 
 
1.  Dostawca:  …………………………………. 
                                  ul. …………………………….. 

  … – …………………………. 
 
2. Odbiorca:   Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.    

                            ul. M. Skłodowskiej – Curie 76,  
                             59 - 301 Lubin 
 

3. W dniu ............................... przeprowadzono odbiór usługi serwisowej wg zgłoszenia  
nr ....................... z dnia ............................... 

 
4. Zakres przeprowadzonych prac: 

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

............................................................................................................................................. 
 
5. Inne dane: 

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

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

 
6. Materiały dostarczone: 

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

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

............................................................................................................................................... 
 
7. Godziny serwisowe: 

............................................................................................................................................... 
 
8. Naprawę realizowano od dnia ................................ do dnia .................................  
 
9. Uwagi:  
……………………………………………………………………………. …………………………... 
............................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
10. Wartość robót objętych niniejszym Protokołem wynosi ………zł + należny podatek VAT.  
 
11. Protokół jest*/nie jest* podstawą do wystawienia faktury VAT. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
     

 
PODPISY STRON 

                            
 DOSTAWCA:                                                                        ODBIORCA: 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 6 

do Umowy nr 2020/03/01289 
 
 
 

HARMONOGRAM USŁUG SERWISOWYCH  
 

Cennik powinien zawierać wykaz usług serwisowych (cena ryczałtowa za dojazd, wykonanie 
przeglądu, wymianę części eksploatacyjnych, które należy na danym etapie przeglądu 
wymienić).  

 

dot. Wiertnicy do obrotowego wiercenia otworów rdzeniowych rozpoznania gazowego 

Suma kosztów 
przeglądów 

okresowych w 
trakcie trwania 

gwarancji wraz z 
wymaganymi 

częściami 
zamiennymi i 
materiałami 

eksploatacyjnymi, 
kosztem dojazdu 
oraz robocizny. 

Przegląd 
nr 

Częstotliwość 
(terminy) 

przeglądów w 
okresie 

gwarancji  

Składowe które wpływają na cenę 
danego przeglądu Ryczałtowa 

wartość 
przeglądu 

Koszty 
materiałów 

Koszty 
robocizny 

Koszty 
dojazdu 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
  

        

2 
 
  

        

3 
  
 

        

4 
  
 

        

5 
  
 

        

6 
  
 

        

7 
  
 

        

8 
  
 

        

9 
  
 

        

10 
  
 

        

Razem: 
(suma z kolumny nr 6) 

  

Łączna wartość Wos  
(łączna suma z kolumny nr 

6) 

 
………………………………………………………………. netto PLN, 
EUR, USD*  
(wartości powyżej również są wyrażone w danej walucie) 
 
Podatek VAT (%) = ………………... 
 
brutto: 
……………………………………………………………..……………….. 
 

 
 
 

PODPISY STRON 

                            
 DOSTAWCA:                                                                        ODBIORCA:  



 

Załącznik nr 7 
do Umowy nr 2020/03/01289 

 
CENNIK CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH I MATERIAŁÓW 

 
*Niniejszy Załącznik zostanie uzupełniony po wyborze Dostawcy, na podstawie złożonej Oferty. 

 
Cennik powinien zawierać wykaz: 
1. części i materiałów normalnie zużywających się, które nie podlegają gwarancji, 

2. części eksploatacyjnych, w które Odbiorca powinien się zaopatrzyć w celu zachowania 
ciągłości ruchowej urządzenia. 

3. Cennik wszystkich części zamiennych 
 

TABELA nr 1 – dot. pkt. 1 
 

Lp. INDEKS NAZWA CZĘŚCI J.M. JEDNOSTKOWA CENA  
RYCZAŁTOWA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
TABELA nr 2 – dot. pkt. 2 
 

Lp. INDEKS NAZWA 
CZĘŚCI 

J.M. MIN. ILOŚĆ 
WYMAGANA  
NA ZAPASIE 

JEDNOSTKOWA 
CENA 

RYCZAŁTOWA 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
PODPISY STRON 

                            
 DOSTAWCA                                                                         ODBIORCA 

  



 

 
Załącznik nr 8 

do Umowy nr 2020/03/01289 
 

Wzór gwarancji (bankowej) dobrego wykonania kontraktu  
oraz usunięcia wad lub usterek 

 
 
 
 
 
______________________________ 
 (miejscowość, data) 

 
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 76 
59-301 Lubin  
(„Beneficjent”) 

 
 

 
Gwarancja dobrego wykonania umowy nr _______ 

 
 
 
Niniejsza gwarancja (dalej zwana “Gwarancją”) została wystawiona na zlecenie _______ 
(nazwa, dokładny adres zleceniodawcy) (dalej zwanego/zwanej “Zleceniodawcą”) w celu 
zagwarantowania prawidłowego wykonania przez Zleceniodawcę jego zobowiązań 
wynikających z umowy nr ________________ (numer – jeśli jest znany w dniu wystawienia 
gwarancji) która ma zostać zawarta / zawartej w dniu ________ pomiędzy Zleceniodawcą 
i Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-
Curie 76, 59-301 Lubin (nazwa, adres beneficjenta), której przedmiotem jest 
______________________________ (zwięzły  opis przedmiotu umowy), (dalej zwanej 
“Umową”). 
 
Zgodnie z Umową Zleceniodawca winien dostarczyć Państwu gwarancję dobrego wykonania 
Umowy na kwotę _______________ (kwota), stanowiącą ….. % łącznej wartości brutto 
przedmiotu Umowy. 
 
 
Wystawiając niniejszą Gwarancję my, Bank ________________ (Oddział) z siedzibą 
w ______________ (adres Banku w miejscu wystawienia Gwarancji) (dalej zwany Bankiem), 
zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego, 
zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Państwa pierwsze 
żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości: 
 

______________________ (waluta, kwota) 
 

(słownie: ____________________________) 
 
po otrzymaniu Państwa pierwszego pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, 
że Zleceniodawca nie wykonał swoich zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy oraz 
wskazującego, na czym polegało niewykonanie tych zobowiązań. 
 
Zobowiązanie Banku wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej wypłaty dokonanej 
zgodnie z jej warunkami. 
 



 

Od dnia ______________ kwota niniejszej gwarancji zostanie automatycznie zredukowana do 
kwoty PLN ______________ (słownie: __________________) i  pozostanie ważna do dnia 
__________________ 

Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez 
Gwaranta kompletnego żądania zapłaty. 
 
W celu identyfikacji, żądanie zapłaty zawierające wyżej wspomniane oświadczenie, należy 
nam przekazać za pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek, aby potwierdzić, 
że widniejące na żądaniu oraz oświadczeniu podpisy należą do osób uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań w Państwa imieniu. Jeżeli w celu przekazania Państwa żądania bank 
ten skorzysta z systemu SWIFT, to wówczas będzie zobowiązany przytoczyć pełny teks 
żądania wraz z Państwa oświadczeniem i potwierdzić, ze oryginalny dokument został 
przesłany do Banku. 
 
Gwarancja ważna jest do dnia ____________), a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym 
Bank nie jest otwarty w celu prowadzenia działalności - do pierwszego następującego po nim 
dnia pracy Banku (zwanego dalej „Terminem Ważności”). 
 
 
Dokument zawierający Państwa pisemne żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem lub wyżej 
wskazany kluczowany komunikat z systemu SWIFT , powinien zostać zaprezentowany w 
Banku, w naszej wyżej wskazanej siedzibie, przed upływem Terminu Ważności.  
 
Gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku, kiedy nie będzie już dłużej potrzebna lub 
niezwłocznie po upływie Terminu Ważności, jednakże Gwarancja wygasa automatycznie 
i całkowicie: 
 

 z upływem Terminu Ważności jeśli Państwa żądanie zapłaty nie zostanie złożone w Banku 
w tym terminie, nawet jeżeli oryginał Gwarancji nie zostanie zwrócony do Banku, 

 na skutek zwrotu do Banku oryginału Gwarancji przed upływem Terminu Ważności, przez 
Beneficjenta  
lub przez Zleceniodawcę,  

 z dniem otrzymania przez Bank pisma, podpisanego przez Beneficjenta, potwierdzającego 
zwolnienie nas przez Państwa ze wszystkich zobowiązań wynikających z Gwarancji, 

 gdy świadczenia z tytułu Gwarancji wypłacone przez Bank osiągną kwotę Gwarancji. 
 
Gwarancja poddana jest prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Banku. 
 
Państwa prawa wynikające z Gwarancji nie mogą być przenoszone bez uprzedniej pisemnej 
zgody Banku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 9 

do Umowy nr 2020/03/01289 

 

 
Wzór gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy  

i usunięcia wad lub usterek 

 

1. GWARANT: 

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

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

 

2. BENEFICJENT:  

Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedziba w Lubinie przy ul. M. Curie-

Skłodowskiej 76, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SR  

dla Wrocławia-Fabrycznej, IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

pod nr KRS 0000110826, NIP: 692-00-00-154 

 

3. ZOBOWIĄZANY: 

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

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

§ 1 

Niniejsza gwarancja, zwana dalej „gwarancją” zabezpiecza należyte wykonanie przez 

Zobowiązanego umowy nr ……… z dnia …….. na …………………………………………….., 

zawartej pomiędzy Beneficjentem a Zobowiązanym, zwanej dalej „Umową”. 

§ 2 

Na podstawie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty 

na rzecz Beneficjenta kwoty do łącznej wysokości ….. (słownie: …..) - łączna suma 

gwarancyjna, w tym: 

1) do wysokości: … PLN (słownie: ………………) – suma gwarancyjna z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy przez Zobowiązanego, z wyłączeniem roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości, 

2) oraz do wysokości: … PLN (słownie: …………………) – suma gwarancyjna z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości. 

§ 3 

Gwarant dokona zapłaty z tytułu gwarancji w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni)  

od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego, pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego 

oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu określonego w 

§2 pkt. 1 lub pkt. 2, a ponadto, że Zobowiązany pomimo pisemnego wezwania  

w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje 

zobowiązania wynikające z tytułu określonego w §2 pkt. 1 lub pkt. 2, o ile: 

 



 

1. Wezwanie zostanie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Beneficjenta  

w tym zakresie, na dowód czego do wezwania dołączony zostanie odpis                                  z 

właściwego rejestru w okresie nie dłuższym niż 90 dni przed dniem doręczenia Gwarantowi 

wezwania do zapłaty lub oryginał stosownego pełnomocnictwa lub jego kopia, 

uwierzytelniona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2. W wezwaniu zostanie wskazany rachunek bankowy Beneficjenta, na który Gwarant 

powinien dokonać zapłaty z tytułu gwarancji. 

§ 4 

Sumy gwarancyjne określone w §2 pkt. 1 i pkt. 2 stanowią górną granicę odpowiedzialności 

Gwaranta z tytułu określonego odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2. Każda kwota zapłacona  

z tytułu gwarancji zmniejsza łączną sumę gwarancyjną oraz sumę gwarancyjną określoną 

odpowiednio w §2 pkt. 1 lub pkt. 2. 

§ 5 

Niniejsza gwarancja jest ważna : 

1. od dnia (wystawienia gwarancji) do dnia …………….. włącznie - z tytułu określonego  

w § 2 pkt. 1, 

2. od dnia ……………. do dnia …………... włącznie - odnośnie roszczeń z tytułu rękojmi  

za wady fizyczne i udzielonej gwarancji jakości.  

 i tylko wezwanie do zapłaty doręczone odpowiednio w okresie określonym w pkt. 1 lub pkt. 2 

niniejszego paragrafu oraz spełniające wszystkie wymogi formalne określone w § 3 będzie 

powodowało obowiązek zapłaty z tytułu gwarancji. 

§ 6 

1. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 

1) niedoręczenia Gwarantowi wezwania do zapłaty przed upływem terminów 

obowiązywania gwarancji, 

2) wykonania przez Zobowiązanego zobowiązania będącego przedmiotem gwarancji, 

3) wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej, 

4) pisemnego zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań 

przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminów ważności gwarancji, 

5) gdy oryginał dokumentu gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta 

przed upływem terminów obowiązywania gwarancji. 

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane 

będą przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

3. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby 

trzeciej. 

4. Niniejszą gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla Beneficjenta i Gwaranta. 

 

______________________________ 

           Gwarant 



 

Załącznik nr 10 
do Umowy nr 2020/03/01289 

 
 

PROTOKÓŁ  Z  WYKONANIA  NAPRAWY GWARANCYJNEJ nr … 
 

spisany w dniu ............................ na podstawie Umowy nr … z dnia ……… r.  
 
przez upoważnionych przedstawicieli Stron: 
 
1. ...................................................       -  Przedstawiciel Odbiorcy 
2. .....................................................     -  Przedstawiciel Odbiorcy 
3. .....................................................     -  Przedstawiciel Dostawcy 
4. .....................................................     -  Przedstawiciel Dostawcy 
 

Numer zgłoszenia: .... 

Data zgłoszenia: ........................... 

Data przystąpienia do naprawy …………............... 

Opis usterki, charakterystyka problemu:  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
Opis wykonanej naprawy: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

Data wykonania naprawy: ........................................ 

 

Po naprawie – część/podzespół* działa prawidłowo*/……………………………………………* 
 
Uwagi: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

W związku z wykonaną naprawą okres gwarancji ulega wydłużeniu o ......... dni - zgodnie  

z § 6 ust. 3 Umowy nr 2020/03/01289. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

PODPISY STRON 

 
DOSTAWCA:                                                                                      ODBIORCA:                                                                                                        
                          
 

 

*niepotrzebne skreślić 

  



 

Załącznik nr 11 
do Umowy nr 2020/03/01289 

PROTOKÓŁ  ODBIORU POGWARANCYJNEGO 

spisany w dniu: ……………………. w sprawie odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy 
nr ………………….. przez upoważnionych przedstawicieli Stron: 
 
I. Komisja w składzie: 
1. .....................................................     -  przedstawiciel Odbiorcy 
2. .....................................................     -  przedstawiciel Odbiorcy 
3. .....................................................     -  przedstawiciel Dostawcy   
4. .....................................................     -  przedstawiciel Dostawcy 

 
II. Komisji przedstawione zostały następujące dokumenty: 
a) Umowa z Dostawcą nr ……………………….. zawarta w dniu ...................................... 
b) Aneks nr .................................... 
c) Protokół Odbioru z dnia ............................. 
d) Protokół  z wykonania naprawy gwarancyjnej nr ............... 
e) Inne ……………………………………………………….. 

 
III. Ustalenia Komisji dotyczące przedmiotu odbioru: 

1. Przedmiot odbioru (opisowo):  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................  

Zgłaszane usterki i wady zostały/nie zostały* usunięte. 

2. Uwagi i zastrzeżenia Komisji: 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

3. Ustalenia dodatkowe:  
……………………………………………………………………………………………………… 

4. Dla zadania ustanowione jest/nie jest* zabezpieczenie w kwocie w formie:  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

IV. Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeglądu prac uznaje 
odbiór pogwarancyjny za dokonany/niedokonany*. 

- zabezpieczenie w formie gotówki zostanie przekazane Odbiorcy w trybie przewidzianym 
Umową, 

- inne .....................................................................................................................................  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 

            DOSTAWCA:       ODBIORCA: 

          
 
…………………………………………                             ………………………………………….                                                              
 
* niepotrzebne skreślić 

 
  



 

Załącznik nr 12 
do Umowy nr 2020/03/01289 

 
CENNIK  

osprzętu wiertnicy do obrotowego wiercenia otworów rdzeniowych rozpoznania 
gazowego 

 

L.p. Wyszczególnienie j.m. ilość Jednostkowa 
cena 

ryczałtowa 

Wartość 

1.  
Rura płuczkowa  BMO lub 
równoważna 3,0 m 

Szt. 190   

2.  
Rura płuczkowa  BMO lub 
równoważna 1,5 m 

Szt. 95   

3.  
Rura płuczkowa BO lub równoważna 
0,6 m 

Szt. 19   

4.  
Rura płuczkowa  NMO lub 
równoważna 3,0 m 

Szt. 190   

5.  
Rura płuczkowa  NMO lub 
równoważna 1,5 m 

Szt. 19   

6.  
Rura płuczkowa  NO lub równoważna 
0,6 m 

Szt. 5   

7.  

Kompletna podwójna rdzeniówka 
DiscovOre rozmiar N (z końcowym 
gwintem na przewód NMO lub 
równoważny)  

kpl. 2   

8.  Zestaw części zużywających się kpl. 2   

9.  Narzędzie ładujące Szt. 1   

10.  Zapasowa rura zewnętrzna Szt. 4   

11.  …     

 
 
 

*Niniejszy Załącznik zostanie uzupełniony po wyborze Dostawcy, na podstawie złożonej Oferty. 
 

            DOSTAWCA:        ODBIORCA: 

 


