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Umowa nr 2021/03/00813 
 
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, BDO 000108185, 
w imieniu, której działają: 
 
1. …………………………………….. - ………………………………………… 

2. …………………………………….. - ………………………………………… 
uprawnieni do jej reprezentacji zgodnie z aktualną treścią wpisu do KRS 
 
zwanym w dalszej treści Umowy „Kupującym”, 
 
- a – 
 
………………… z siedzibą w …………………, ul. …………….. nr  .., __-____ _________, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 
___________, NIP ____________, REGON ____________, BDO _____________w imieniu której 
działają: 
 
1. ........................................................................................... - …………………………, 

2. ........................................................................................... - …………………………, 
uprawnieni do jej reprezentacji zgodnie z aktualną treścią wpisu do KRS 
 
zwanym w dalszej treści Umowy „Sprzedającym” 
 
obie łącznie zwane w dalszej części Umowy „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.  
 

§1 
Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem Umowy jest: zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych pomp i zestawów 
pompowych, zgodnie z wykazem zawartym w Załączniku nr 1 – Harmonogram rzeczowo 
finansowy, wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy obejmuje: 

2.1 kompletną dostawę pomp i zestawów pompowych wymienionych w Załączniku nr 1 wraz 
z niezbędnymi akcesoriami.* 

*Kupujący dopuszcza realizację przedmiotu Umowy w podziale na Części. Ostateczne 
brzmienie Umowy w zakresie rodzajów pomp i zestawów pompowych – Części, zostanie 
doprecyzowane po zamknięciu postępowania na etapie przygotowywania Umowy. 

2.2 dostarczenie wraz z dostawą, w wersji papierowej (1 szt.) oraz w wersji elektronicznej 
(1xUSB), nw. dokumentów sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych 
na język polski, tj. w szczególności: 

a) deklaracji zgodności WE, 

b) dokumentacji Techniczno-Ruchowej wraz instrukcją obsługi i konserwacji urządzenia. 

c) karty gwarancyjne dla każdej pompy i zestawu pompowego oddzielnie 
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3. Urządzenia/materiały dostarczone w ramach niniejszej Umowy muszą być przeznaczone 
do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego i spełniać zasadnicze 
wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. 
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – wdrożenie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 
95/16/WE (przekształcenie), wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 
listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 
podziemnych zakładów górniczych oraz wymagania zawarte w Polskich Normach i innych 
przepisach w ich aktualnym brzmieniu dotyczących ochrony pracy w górnictwie – 
odpowiedzialność prawną i finansową za zły dobór urządzeń/materiałów ponosi Sprzedający. 

4. Sprzedający oświadcza, że: 

a) przedmiot Umowy określony w ust. 1 powyżej stanowi jego własność, jest wolny 
od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich, a 
także nie jest przedmiotem żadnego postępowania lub zabezpieczenia. 

b) zapoznał się szczegółowo z zakresem przedmiotowym Umowy i nie wnosi do niego uwag, 
c) posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu Umowy, 
d) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie odpowiedzialny za wszelkie swoje działania  

i zaniechania, jak i działania i zaniechania swoich pracowników, 
e) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie Umowy, 
f) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne, 
g) nie powierzy wykonania całości przedmiotu Umowy lub jej części innemu podmiotowi.  

5. Sprzedający gwarantuje: 

5.1 sprzedaż i dostawę przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, zasadami wiedzy 
technicznej oraz kodeksem etycznym dostępnym na stronie internetowej 
https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania  

5.2 właściwe funkcjonowanie i sprawność urządzeń objętych przedmiotem Umowy, 

5.3 spełnienie deklarowanych parametrów technicznych i wymagań jakościowych: wykonanie 
soloodporne. 

5.4 spełnienie wszelkich wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi 
zasady wprowadzania materiałów do obrotu,  

5.5 wykonanie zakresu objętego przedmiotem Umowy w sposób niestwarzający zagrożenia dla 
środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie z przepisami m.in. ustawy Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie, 

5.6 zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy (w tym opakowania i odpady opakowaniowe) we własnym zakresie, 
zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

6. Sprzedający, w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, zobowiązuje się do ścisłego 
przestrzegania obowiązujących w KGHM Polska Miedź S.A. przepisów związanych z pracą 
w Ruchu Zakładu Górniczego, zarządzeń wewnętrznych Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego oraz instrukcji systemu przepustkowego.  

7. Kupujący może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 
jakiekolwiek podmiotu z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. bez konieczności 
uzyskiwania zgody Sprzedającego w tym zakresie. 

8. Niniejsza Umowa sporządzona została w oparciu o SIWZ w postępowaniu Nr WS___________ 
ofertę Sprzedającego z dnia __.__.2021 r. oraz korektę oferty z dnia __.__.2021 r. 

 
 

https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-postepowania
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§ 2 
Termin realizacji i warunki odbioru 

1. Strony ustalają termin realizacji całości przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi 
w Załączniku nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

2. Urządzenia wraz z wymaganymi dokumentami, dostarczone zostaną na koszt Sprzedającego, 
na warunkach DDP wg INCOTERMS 2020 – Baza Magazynowo - Sprzętowa ul. Mickiewicza 
2C, 59-100 Polkowice. 

3. Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego o gotowości do przekazania 
przedmiotu Umowy do odbioru z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych; dopuszczalna jest 
forma telefoniczna zgłoszenia gotowości do odbioru na nr telefonu wskazany w ust. 9 poniżej, 
potwierdzona e-mailem na adres: Jakub.Bubnowski@pebeka.com.pl 

4. Dostawa realizowana będzie tylko w dni robocze w godz. od 07:00 do 13:00 z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

5. Odbiór przedmiotu Umowy ma na celu przekazanie Kupującemu urządzeń wraz niezbędnymi 
akcesoriami i kompletem wymaganych dokumentów, po sprawdzeniu należytego stanu 
technicznego i kompletności. 

6. Po dostawie urządzenia wraz z niezbędnymi akcesoriami i kompletem wymaganych 
dokumentów zostanie sporządzony Protokół Odbioru Środka Trwałego , który zawierać będzie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, ewentualne wady i usterki oraz termin ich usunięcia 
wyznaczony przez Kupującego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wzór 
Protokołu Odbioru Środka Trwałego - Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

7. Jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzone zostaną wady/usterki lub brak będzie 
jakiejkolwiek części składowej zakresu rzeczowego (w tym m. in. wymaganych dokumentów), 
Kupujący ma prawo odmówić odbioru wadliwej części dostawy do czasu ich usunięcia, 
a Sprzedający nie ma prawa żądać zapłaty za dostarczone urządzenia, do chwili usunięcia 
wad/usterek lub uzupełnienia dostawy.  

8. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości przedmiotu Umowy 
przechodzi na Kupującego z chwilą zakończenia rozładunku dostawy u Kupującego, 
potwierdzonego spisaniem Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, bez uwag. 

9. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu Umowy i potwierdzania protokołów ze strony 
Kupującego jest: 

a) Jakub Bubnowski – nr tel. 76 840 53 10, e-mail: Jakub.Bubnowski@pebeka.com.pl, 

b) Artur Zacharzewski – nr tel. 76 840 53 00, e-mail. Artur.Zacharzewski@pebeka.com.pl  
 - w zakresie zatwierdzenia Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw. 

10. Osobami upoważnionymi do przekazania przedmiotu Umowy i potwierdzenia Protokołu 
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw  ze strony Sprzedającego są: 

a) ..…………...............……….. – nr tel. …………………………, e-mail…………………  

b) ………………………………. – nr tel. …………………………, e-mail………………….. 

11. Dla celów realizacji niniejszej Umowy Strony za dni robocze uznają dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

§3 
Wartość Umowy 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu Umowy  
określonego w § 1 w wysokości 418 800,00 zł netto (słownie złotych: czterysta osiemnaście 
tysięcy osiemset i 00/100 ) zgodnie z jednostkowymi cenami ryczałtowymi zawartymi 
w Załączniku nr 1.  
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2. Powyższa kwota nie zawiera podatku VAT, który zostanie doliczony na etapie fakturowania, w 
wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i 
usług. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym także koszty: 

a) dostawy i ubezpieczenia przedmiotu Umowy, 

b) załadunku, transportu, rozładunku, 

c) usługi serwisowej w okresie gwarancji i rękojmi tj. naprawy gwarancyjne.  

d) inne, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Do czasu wykonania niniejszej Umowy niedopuszczalna jest waloryzacja cen. 

5. Sprzedający oświadcza, że ocenił prawidłowo i kompleksowo nakład swojej pracy 
 i nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń w stosunku do Kupującego w przypadku 
wystąpienia większych kosztów podczas realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 4 
 Forma i warunki płatności 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi po każdej dostawie pomp wraz 
z niezbędnymi akcesoriami i wymaganymi dokumentami, objętych Umową na podstawie 
zbiorczej faktury wystawionej nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie Protokołu 
Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw, podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron - bez uwag. 

2. 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), 

3. Zapłata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastąpi w formie przelewu bankowego 
na konto Sprzedającego w Banku ING BANK ŚLĄSKI S.A., nr konta 
47 1050 1230 1000 0022 3595 1866 w terminie 60 dni od daty dostarczenia do siedziby 
Kupującego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Kupujący informuje, że w celu przyspieszenia płatności, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
Sprzedający 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-dostawców. 

5. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Kupującego. Kupujący, na wniosek 
Sprzedającego 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 Kupującego 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 Sprzedającego. Kupujący zastrzega, iż 
możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Kupującego. W przypadku dokonania płatności za fakturę przed 
terminem zapłaty Sprzedający 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. Za terminową datę płatności faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Kupującego. 

7. Sprzedający w wystawionej na adres Kupującego fakturze VAT umieści numer niniejszej 
Umowy. 

http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawców
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawców
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8. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług VAT  
i posiadają numery identyfikacji podatkowej, jak wpisano w komparycji niniejszej Umowy. 

9. Wierzytelność wynikająca z niniejszej Umowy nie może być przedmiotem przelewu  
na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Kupującego pod rygorem nieważności.  

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

11. Sprzedający oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa w ust. 10 powyżej, jak również 

b) rachunkiem 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). 

12. Sprzedający lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo niezwłocznie 
poinformować pisemnie Kupującego o: 

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

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

13. W przypadku gdy rachunek bankowy Sprzedającego nie spełnia warunków określonych w ust. 
11 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Kupującego płatności wynagrodzenia 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 
objęty Wykazem, w tym z przyczyn wynikających z braku poinformowania Kupującego 
o zdarzeniach wskazanych w ust. 12 nie stanowi dla Sprzedającego podstawy do żądania 
od Kupującego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań/ 
roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Zdanie pierwsze ma również odpowiednie 
zastosowanie w stosunku do następcy prawnego Sprzedającego. 

14. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Sprzedający może naliczyć Kupującemu 
odsetki ustawowe za opóźnienie na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 
powyżej. 

15. 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 Kupującego 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). 

16. Sprzedający oświadcza, iż dostawa towarów/usługa realizowana na rzecz 
Kupującego  na podstawie niniejszej Umowy:  

a) jest objęta/nie jest objęta*  Załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) * zaznaczyć właściwe. 

b) jest sklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) zgodnie 
z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r., nr 207, poz. 
1293 ze zm.) pod symbolem [___.___.___ .___.___. ___.___.]. 

17. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej wystawionych przez 
Sprzedającego. Przez pojęcie faktura rozumie się faktury VAT ich korekty oraz duplikaty 
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w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Przedmiotowa faktura musi zawierać wszystkie dane 
wymagane przez obowiązujące w momencie jej wystawienia przepisy prawa, a Sprzedający 
zobowiązany jest zapewnić integralność jej treści i czytelność. 

18. Faktury przesyłane będą przez Sprzedającego drogą elektroniczną w formacie pliku elektro-
nicznego „*.pdf”. Każda faktura będzie wysyłana odrębnym mailem w temacie którego 
umieszczona zostanie nazwa jej Wystawcy i numer faktury. W przypadku wysyłania w innym 
formacie Kupujący nie będzie uznawał tych dokumentów jako e-faktury. 

19. Wraz z fakturą (jeśli jest wymagane) Sprzedający zobowiązany jest do przesłania załączników, 
będących podstawą wystawienia faktury, w tym skany dokumentów wymagających 
zatwierdzenia przez obie Strony Umowy.  

20. Faktury będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej Sprzedającego. Adres email 
Sprzedającego:………………………………. na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej 
Kupującego: adres email Kupującego: faktury@pebeka.com.pl  

21. Za moment otrzymania faktury przez Odbiorcę faktury uznaje się moment wpływu faktury na 
wskazany przez Kupującego serwer pocztowy.  

22. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się poinformować drugą Stronę o zmianach w adresach 
e-mail wykorzystywanych do odbierania i wysyłania faktur droga elektroniczną. W przypadku 
braku powiadomienia przez Sprzedającego o zmianie adresu e-mail przesłane faktury nie będą 
uznawane za skutecznie doręczone. 

§ 5 
Gwarancja  

1. Sprzedający gwarantuje, że przedmiot sprzedaży będzie kompletny, wykonany zgodnie 
z najlepszą technologią wytwarzania producenta, wolny od wad fizycznych, prawnych, 
materiałowych i montażowych, posiada certyfikat bezpieczeństwa (deklarację zgodności), znak 
jakości CE oraz dokumenty, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy. Sprzedający udziela 
Kupującemu gwarancji jakości za wady na dostarczony przedmiot sprzedaży na okres 
minimum 24 miesięcy gwarancji i rękojmi. 

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

3. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego 
Protokołu Odbioru Środka Trwałego i wydaniu rozładowanego w wyznaczonym miejscu 
przedmiotu Umowy Kupującemu.  

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

5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji/rękojmi wad, Sprzedający zobowiązuje 
się niezwłocznie po zawiadomieniu naprawić lub wymienić wadliwe elementy na koszt własny. 
Elementy wymienione w okresie gwarancji zostaną objęte 12 – miesięczną gwarancją. 

6. Czas reakcji serwisu Sprzedającego mający na celu podjęcie działań w celu usunięcia 
stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi wad wynosi do 24 godzin od momentu 
ich zgłoszenia przez Kupującego. Zgłoszenia należy dokonać pocztą e-mail na następujące 
adres: …………………………………….; w systemie 7 dni/24 godziny. 

7. Sprzedający zobowiązuje się usunąć wady/usterki/braki stwierdzone podczas odbioru 
przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji/ rękojmi w terminie wyznaczonym przez 
Kupującego wskazanym pisemnie lub na adres e-mailowy: 
………………………………………… lecz nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty zgłoszenia. 

mailto:faktury@pebeka.com.pl
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8. Sprzedający jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy stwierdzone 
w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze. 

9. Sprzedający oświadcza, że upoważnia Kupującego do usunięcia wad na koszt i ryzyko 
Sprzedającego w przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 7, bez 
utraty prawa do gwarancji/rękojmi. 

10. Pozostałe uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi będą realizowane zgodnie  
z postanowieniami Kodeksu cywilnego. 

§ 6 
Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony zastrzegają 
możliwość dochodzenia kar umownych w wymienionych niżej przypadkach i wysokościach: 

1.1.  Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie 
Kupującego, w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. 

b) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn niezależnych 
od Sprzedającego, w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 
3 ust.1. 

1.2.  Kupujący ma prawo naliczyć Sprzedającemu następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie 
Sprzedającego, w wysokości 10 % wartości netto wynagrodzenia określonego w § 3 
ust.1, 

b) odstąpienie od Umowy przez Sprzedającego z przyczyn niezależnych  
od Kupującego w wysokości 10% netto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, 

c) nieterminową dostawę przedmiotu Umowy (zgodnie z § 2 ust.1) 0,5 % wartości netto 
wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, licząc od umownego terminu określonego w § 2 ust.1, 

d) nieterminową reakcję serwisu mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia 
wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi - w wysokości 0,5% wartości 
netto wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 
licząc od terminu określonego w § 5 ust. 6, 

e) nieterminowe usunięcie wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji/rękojmi, w wysokości 0,5% wartości netto wynagrodzenia określonego  
w § 3 ust.1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego 
na usunięcie wad zgodnie z § 5 ust. 7, 

f) Wejście/wjazd/przebywanie na terenie Kupującego osób, którymi Sprzedający 
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 
Kupującego kary umownej w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek. 

g) za naruszenie przez Sprzedającego zobowiązania do zachowania poufności, 
określonego w § 10 Umowy, w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. Zapłata kar umownych wyszczególnionych w ust. 1 pkt 1.2  lit. c) – e) niniejszego paragrafu 
nie zwalnia Sprzedającego 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 
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przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§7 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz na okres gwarancji i rękojmi 

1. W celu zabezpieczenia właściwego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, zobowiązań 
wynikających z rękojm i/lub gwarancji, a także wykonania pozostałych zobowiązań umownych, 
Sprzedający przekaże Kupującemu zabezpieczenie w wysokości 3% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust 1 powiększonego o podatek VAT, w terminie do 10 dni roboczych licząc 
od daty otrzymania przez Sprzedającego jednostronnie podpisanej Umowy. 

2. Zabezpieczenie w wysokości mniejszej bądź równej 50.000,00 zł jest wnoszone w formie 
pieniężnej, na rachunek bankowy Kupującego 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. Kupujący 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 Kupującego 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 Kupującego. 

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 posiadający siedzibę w Polsce (z wyłączeniem banków spółdzielczych), a treść 
gwarancji bankowej musi być zgodna z wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do niniejszej 
Umowy.  

7. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu oryginał jednej gwarancji bankowej, 
wystawionej wg następujących zasad: 

a) gwarancja zabezpieczenia należytego (dobrego) wykonania Umowy, opiewająca na kwotę 
stanowiącą 3% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej Umowy, przy czym 
okres, na jaki wnoszone jest zabezpieczenie, musi być co najmniej o 30 dni dłuższy niż 
termin ostatniej dostawy, zakończony podpisaniem przez Kupującego i Sprzedającego 
bezusterkowego Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw oraz po usunięciu 
wad stwierdzonych w trakcie odbiorów dostawy, 

b) gwarancja zabezpieczenia roszczeń Kupującego na okres gwarancji i rękojmi, opiewająca 
na kwotę stanowiącą 30% z 3% wynagrodzenia brutto określonego  
w §3 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 Kupującego i Sprzedającego Protokołu Odbioru 
Pogwarancyjnego, bez uwag. 

8. Niewykorzystana przez Kupującego 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 / poręczenia bankowego, po uprzednim uzyskaniu, na etapie 
prowadzenia negocjacji, zgody Kupującego Treść gwarancji ubezpieczeniowej musi być zgodna 
z obowiązującym u Kupującego wzorem gwarancji ubezpieczeniowej.  

10. Każdorazowa zmiana Umowy, obejmująca zwiększenie wartości lub zmianę terminów jej 
obowiązywania, nakłada na Sprzedającego obowiązek uzupełnienia wysokości 
zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej oraz zmiany 
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terminów obowiązywania gwarancji - w ciągu 7 dni od daty podpisania stosownego Aneksu do 
Umowy lub otrzymania stosownej informacji od Kupującego.  

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

12. W przypadku niedostarczenia zabezpieczenia zgodnie z zapisami ust. 1 - 9 powyżej, w celu 
zabezpieczenia należytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań umownych 
i zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji, Kupujący zatrzyma kwotę stanowiącą 3% 
wartości wynagrodzenia brutto z pierwszej faktury wystawionej przez Sprzedającego. 
W przypadku gdy wartość pierwszej faktury nie pokryje pełnej wysokości ustanowionego 
zabezpieczenia, brakująca kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z następnych faktur 
VAT. 

13. Zabezpieczenie złożone w formie pieniężnej, zostanie zwrócone Sprzedającemu w terminie 
60 dni od otrzymania jego pisemnego wniosku oraz po spełnieniu następujących warunków: 

a) 70% kwoty zatrzymania –  70% z 3% wynagrodzenia brutto, po podpisaniu przez 
Kupującego i Sprzedającego Protokołu Finansowego Stanu Zaawansowania Dostaw dla 
ostatniej dostawy bez uwag oraz po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbiorów, 

b) 30% kwoty zatrzymania – 30% z 3% wynagrodzenia brutto, po upływie okresu gwarancji 
i rękojmi, po podpisaniu przez Kupującego i Sprzedającego Protokołu Odbioru 
Pogwarancyjnego, bez uwag.  

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

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

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

17. Strony dopuszczają możliwość uzupełnienia wysokości zabezpieczenia z należności 
wynikających również z innych stosunków prawnych łączących obie Strony –  
do wysokości 3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1. 

18. W przypadku uzyskania zgody Kupującego na wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej/poręczenia bankowego, zapisy z punktów 1 – 8, 10 – 12,  14 dotyczą 
odpowiednio gwarancji ubezpieczeniowej/poręczenia bankowego. 

§ 8 
Odstąpienie od Umowy 

1 Kupujący może odstąpić od Umowy, w całości lub w części w przypadkach przewidzianych 
przepisami prawa oraz  gdy: 

1.1. Sprzedający pozostaje w opóźnieniu z realizacją dostawy o okres przekraczający 7 dni, 

1.2. Sprzedający nie realizuje postanowień Umowy lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne pomimo uprzedniego jednokrotnego pisemnego wezwania 
do zaniechania naruszeń w tym zakresie, 

1.3. Sprzedający przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej 
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

2. Sprzedający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Kupujący przystąpił do 
likwidacji firmy za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 



 

 
Strona 10 

 
  

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

4. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych oraz gwarancji i rękojmi pozostają 
w mocy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

§ 9 
Siła wyższa 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie pochodzące z zewnątrz, które nastąpiło po zawarciu Umowy, 
mające wpływ na realizację Umowy, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od 
działania Sprzedającego lub Kupującego 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. 

§ 10 
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 Kupujący 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. Sprzedający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A. - podmiot 
dominujący w stosunku do Kupującego – 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 
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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. Sprzedający oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązują się do zachowania 

w tajemnicy Informacji Poufnych. 

6. W jednostkowych sytuacjach Kupujący może udostępnić Sprzedającemu informacje 
szczególnie istotne dla Kupującego. W takim przypadku Sprzedający wskaże pisemnie 
poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje. 

7. Kupujący ma prawo, w każdym czasie kontrolować zachowanie w tajemnicy Informacji Poufnych 
powziętych przez Sprzedającego i wszystkie osoby i podmioty, którymi się posługuje. 

8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Sprzedającego obowiązku zachowania w tajemnicy 
Informacji Poufnych Kupujący może zablokować Sprzedającemu dostęp do informacji. 

9. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z Umową Sprzedający będzie wykorzystywał 
wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy,  zgodnie z przepisami obowiązującego 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybienia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

10. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych w sytuacji 
dostępu do nich podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz zabezpieczenia tych danych 
przed dostępem osób nieupoważnionych a następnie przekazania ich do dyspozycji osób 
upoważnionych. 

11. Sprzedający zobowiązuje się i pracowników świadczących przedmiot Umowy do zachowania 
w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji i danych przekazanych na zasadzie 
poufności przez Kupującego. 

12. Sprzedający zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych 
celów, niż wykonywanie obowiązków wynikających ze świadczenia przedmiotu Umowy 
na rzecz Kupującego. 

13. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje także 
po ustaniu stosunku prawnego łączącego Kupującego ze Sprzedającym przez okres 5 lat. 

§ 11 
Przetwarzanie 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 
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zawarcia oraz prawidłowej realizacji Umowy (prawnie uzasadniony interes administratora, 
jako podstawa prawna przetwarzania);  

b) Kupujący stanie się również administratorem danych osób upoważnionych przez 
Sprzedającego do wystawienia faktury, których dane będą przetwarzane w celu rozliczenia 
umowy zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem;   

c) Z administratorem danych osobowych - Kupującego - 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 - Sprzedającego - można kontaktować się listownie 
na adres siedziby lub telefonicznie ………………….…, zaś z wyznaczonym przez niego 
Inspektorem ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony, można kontaktować się 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. Sprzedający 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 
Sprzedający będący osobą fizyczną zapoznał się z informacjami zawartymi  
w ust. 2. 

4. W przypadku przekazania Kupującemu danych osobowych dotyczących pracowników, 
współpracowników Sprzedającego, Sprzedający w imieniu Kupującego zobowiązuje się 
przekazać tym osobom obowiązkowe informacje w poniższym zakresie:  

„W związku z przekazaniem Państwa danych do Spółki PeBeKa S.A. informujemy Państwa, 
że:  

1. 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. 

2. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: imię i nazwisko, nazwa 
zatrudniającego podmiotu, wizerunek, stanowisko, informacje potwierdzajace zdolność do 
pracy oraz kwalifikacje i uprawnienia. 

mailto:iod@pebeka.com.pl
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3. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez email 
iod@pebeka.com.pl. 

4. 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.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający 
dopuszczenie do realizacji zadań określonych Umową. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji Umowy,  
z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz postanowień gwarancyjnych. 

7. Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom PeBeKa S.A. oraz 
podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi prawne, finansowe, księgowe  
i informatyczne. 

8. 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. 

9. Wskutek przetwarzania dane nie będą przekazywanie poza Unie Europejską i nie będą 
poddawane profilowaniu.” 

§12 
Nadzór nad wykonaniem Umowy 

1. Przedstawicielami Stron odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej Umowy 
są: 

1.1. ze strony Kupującego: 

a) Jakub Bubnowski  tel. 76 840 5310, e-mail: Jakub.Bubnowski@pebeka.com.pl 

 1.2. ze strony Sprzedającego:  

a) ………………………..  tel. …………………., e-mail………………….. 

b) ………….……………  tel. …………………, e-mail…………………… 

2.  Zmiana osób wyszczególnionych powyżej wymaga do swej ważności skutecznego 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony i w takim przypadku nie wymagany jest aneks 
do niniejszej Umowy.  

§13 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem 
niniejszej Umowy i jej wykonywaniem, będą rozwiązywać na drodze negocjacji. 

2. W razie nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, wszelkie spory wynikłe z niniejszej 
Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji. 
W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na adres podany w komparycji do Umowy 
lub ostatni adres wskazany przez Stronę i zwrócone z adnotacją o niemożliwości doręczenia 
(lub podobną), traktuje się jako skutecznie doręczone. 

4. Kupujący 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. 

5. Sprzedający 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. 
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu, 
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 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.  

9. Integralną część Umowy stanowią nw. Załączniki: 

a) Załącznik nr 1  Harmonogram rzeczowo- finansowy 

b) Załącznik nr 2  Wzór Protokołu Odbioru Środka Trwałego  

c) Załącznik nr 3  Wzór Protokołu z wykonania naprawy gwarancyjnej 

d) Załącznik nr 4  Wzór gwarancji bankowej.  

 
SPRZEDAJĄCY:      KUPUJĄCY: 
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Załącznik nr 1 
Umowy nr 2021/03/00813 

 
Harmonogram rzeczowo – finansowy 

 

L.p. 

Przedmiot 
zamówienia: 

 

Ilość 
[szt.] 

Cena 
jednostkowa 
ryczałtowa 
netto   [w 

PLN]* 

Wartość 
ryczałtowa 

netto                       
[w PLN] 

Termin dostawy 

CZĘŚĆ I P-4CA/I 3   

D
o
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d
 d

at
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 d
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 U
m
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y 

CZĘŚĆ II 6SP16 2   

CZĘŚĆ III HZ-50-22-1 2   

CZĘŚĆ IV PSZ-65D 4   

CZĘŚĆ V 

Płuczkowa 
ciśnienie max 
50bar napęd 
hydrauliczny 

(Pompa płuczkowa 

zasilana z układu 

hydraulicznego 

wiertnicy Diamec 262 

lub Diamec PHC-4) 

1   

CZĘŚĆ VI 

Pompa 
odśrodkowa 75kW 

400V 
 

1   

Razem wartość ryczałtowa  

 

418 800,00 
 

 
Parametry pomp: wykonanie soloodporne, pompy z napędem elektrycznym wyposażone w kabel 

standardowy 20m,   zasilanie: część I ÷ IV - 500V, część VI – 400V. 
 

SPRZEDAJĄCY:      KUPUJĄCY: 
 
 
 
 
  



 

 
Strona 16 

 
  

Załącznik nr 2 
do Umowy nr 2021/03/00813 

- WZÓR - 
Protokołu Odbioru Środka Trwałego 

 
z dnia ............................... 

 
I. Komisja w składzie: 
 
Upoważniony przedstawiciel Odbiorcy  – PeBeKa S.A.  

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

3. Dysponent ……………………………………………….. zatwierdzenie protokołu 

Upoważniony przedstawiciel Dostawcy  – …………………………. 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

dokonała odbioru przedmiotu Umowy nr ………………..…… z dnia …………………. w zakresie 

dostawy: (wpisać m.in. typ, nr fabryczny, rok produkcji)  

1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
3. ............................................................... 
 
II. Termin realizacji zgodnie z Umową ………………………. 

III. Numer pozycji w planie inwestycyjnym  ………………………. 

IV. Użytkownik: ………………………………………….. (rejon, nr TW)  

V. Wraz z dostawą przekazane zostały Odbiorcy następujące dokumenty: 

1. ............................................................... 
2. ............................................................... 
 
VI. Dostawca gwarantuje, że przedmiot Umowy: 
1. Został dostarczony zgodnie z zapisami Umowy. 
2. Spełnia parametry techniczne i wymagania jakościowe zgodnie z dokumentacją. 
3. ....................................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................................... 
 
VII. W zakresie dostawy nie wniesiono uwag /wniesiono uwagi*) 
1) Wady i usterki zauważone podczas odbioru oraz terminy ich usunięcia: 
………………………………………………………………….……………………..………….……………
…………………………………………………………………………………..………….................... 
2) Inne uwagi: 
W przypadku uwag w protokole zostanie wstrzymana płatność do czasu podpisania  
i dostarczenia protokołu bez wad/usterek. 
 
………………………………………………………………….……………………..………….…….……
……………………………………….…………………………………………..........................................
...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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VIII. W przypadku dostawy jednorazowej poniższa tabela nie obowiązuje. Wypełnienie 

jej konieczne jest w przypadku dostaw wielorazowych.  

IX. Wartość dostawy objętej niniejszym protokołem ………….. zł + VAT. 

X. Warunki płatności: płatne w terminie ……….. dni od dnia prawidłowo 

dostarczonej/wystawionej*)  faktury. 

XI. Protokół stanowi/nie stanowi*)  podstawy do wystawienia faktury VAT. 

XII. Niniejszy protokół rozpoczyna /nie rozpoczyna*) bieg(u) okresu gwarancji. 

 
Na tym Protokół zakończono i podpisano. 
 

 
PODPISY STRON 

 
 

DOSTAWCA:                                                  ODBIORCA: 
 
1. ……………………..                  1 ……………………… 

 

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

 
ZATWIERDZAM: 

(Dysponent środka trwałego) 
 

 
 
 

Na podstawie niniejszego protokołu określa się stan zaawansowania dostaw w dniach od …….. do …….. 
zgodnie z poniższym zestawieniem:  
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 [nazwa]  [szt.] [zł] [szt.] [zł] [szt.] [zł] [szt.] [zł] [szt.] [zł]  
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Załącznik nr 3 
do Umowy nr 2021/03/00813 

 
 

PROTOKÓŁ  Z  WYKONANIA  NAPRAWY GWARANCYJNEJ nr … 
 

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

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 § 5 ust. 4 Umowy nr …. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

SPRZEDAJĄCY:                                                                                      KUPUJĄCY:                                                                                                        
                          
 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
do Umowy Nr 2021/03/00813 

 
 

 

 

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”). 
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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. 

 
 


