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Umowa nr 2021/03/00894 

 

z dnia ________________ r. zawarta w Lubinie pomiędzy: 
 

Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, przy ul. 
Marii Skłodowskiej – Curie 76, 59-301 Lubin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajo-
wego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we 
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000110826, NIP 692-00-00-154, REGON 390058997, BDO: 000108185wysokość kapitału za-
kładowego: 64 638 162,00 zł – całość wpłacona, zwanym w treści Umowy  
„Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 
 
1. ........................................................................ 

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

- a - 
 

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

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

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

…………………………………………………………………………….., w imieniu którego działają: 
1. ……………………………………………………. 
2. ……………………………………………………., 
zwaną w treści Umowy „Wykonawcą”,  

 

o następującej treści. 

 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz  
Zamawiającego usług serwisowych, polegających na regeneracji turbosprężarek (zwa-
nymi dalej w skrócie w niniejszej Umowie „podzespołami”) do Samojezdnych Maszyn Górni-
czych, zwanych w dalszej treści Umowy usługą remontową.  

2. Szczegółowy wykaz remontowanych podzespołów wraz z podaną orientacyjną ilością stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy - Cennik i terminy realizacji usług serwisowych tur-
bosprężarek . 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji podzespołu remontowanego  
w siedzibie Wykonawcy i ewentualnego ostatecznego ustalenia zakresu rzeczowego  
remontu/naprawy oraz sprawdzenia jakości przebiegu remontu/naprawy u Wykonawcy  
na każdym etapie wykonywania usługi, w tym także jakości wykorzystanych do regeneracji 
części zamiennych 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne oraz 

sprzęt do wykonania przedmiotowej Umowy oraz zobowiązuje się wykonać prace   
z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie 
z dokumentacją,  

b) zapoznał się z zakresem robót remontowych oraz że ceny ryczałtowe określone  
w Załączniku nr 1 oraz w § 3 zawierają wszelkie dodatkowe koszty i prace, wynikłe podczas 
realizacji zadania, 

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

e) nie podzleci wykonania całości prac lub ich części objętych niniejszą Umową innemu pod-
wykonawcy pod rygorem  
nieważności, 

f) ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie w trakcie  
wykonywania prac stanu zagrożenia zdrowia, bądź utraty życia ludzi, 

g) zapewni transport podzespołów w obie strony oraz poniesie koszty z tym  
związane. 

5. Usługa remontowa, o której mowa w niniejszym paragrafie, wykonywana będzie  
na terenie zakładu Wykonawcy, w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego naprawa realizo-
wana będzie wyłącznie pod warunkiem przekazania podzespołu Wykonawcy na powierzchni. 
Odbiór podzespołu do remontu dokonywany będzie z Magazynu Centralnego Zamawiającego 
w Polkowicach przy ul. Mickiewicza 2c, a ich zwrot – na Magazyn Centralny Zamawiającego, 
transportem własnym Wykonawcy. 

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

§ 2 

Termin wykonania usługi i odbiór przedmiotu Umowy 
 

1. Usługi remontowe, będące przedmiotem niniejszej Umowy, świadczone będą przez Wyko-
nawcę na rzecz Zamawiającego w okresie od dnia 01.05.2021 r.  
do dnia 30.04.2022 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do świadczenia usługi remontowej, o której  
mowa w § 1, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin, po otrzymaniu  
zgłoszenia/zamówienia, potwierdzonego na adres e-mail _________@______.___. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi serwisowe w terminie określonym w Załączniku 
nr 1, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się odbierać do naprawy podzespoły z Magazynu Centralnego 
Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 5, co zostanie potwierdzone Protokołem 
przekazania podzespołów do naprawy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca powiadomi pisemnie przedstawicieli Zamawiającego (z potwierdzeniem 
telefonicznym), o których mowa w ust. 10 lit. a pierwszy tiret, o zakończeniu poszczególnych 
prac oraz swojej gotowości do dokonania ich odbioru z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.  

6. Strony dokonują komisyjnego ostatecznego odbioru robót na Magazynie Centralnym 
Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 5, w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia 
przez Wykonawcę, po dostarczeniu zgodnie z ust. 7 poniżej wyremontowanego podzespołu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić wyremontowany podzespół na Magazyn Centralny  
Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 5, co zostanie potwierdzone końcowym 
Protokołem Odbioru Usługi bez uwag – z dostarczenia, przekazania wyremontowanego 
podzespołu na Magazyn Centralny i oględzin wizualnych. Końcowy Protokół Odbioru Usługi, 
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 
do niniejszej Umowy, bez uwag, stanowi podstawę do sporządzenia faktury. Wyremontowany 
podzespół Wykonawca zobowiązany jest oznakować w trwały sposób niepowtarzalnym 
indywidualnym numerem. 

8. W przypadku stwierdzenia wad lub braku jakichkolwiek części składowych, w tym 
wymaganych dokumentów w trakcie odbioru, 
tj. karty gwarancyjnej oraz Protokołów, o których mowa powyżej, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odmowy odbioru wyremontowanego podzespołu do czasu ich usunięcia, a 
Wykonawca nie ma prawa wystawić faktury i żądać zapłaty za wykonane prace do chwili 
usunięcia wad  
lub uzupełnienia braków. 

9. Po usunięciu usterek lub uzupełnieniu braków w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o ponownej gotowości  
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do odbioru. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania ponownego odbioru w okresie  
do 2 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru. Z czynności ponownego 
odbioru sporządzony zostanie protokół zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

10. Osobami upoważnionymi do kontroli realizacji przedmiotu Umowy są: 
a) ze Strony Zamawiającego:  

 Nadsztygarzy Maszyn i Urządzeń Dołowych p/z lub Sztygar Oddziałowy Maszyn 

i Urządzeń Dołowych p/z – każdy w zakresie odbioru, nadzoru zlecanych przez rejon 

usług serwisowych, 

 Nadsztygarzy Maszyn i Urządzeń Dołowych p/z, Sztygar Oddziałowy Maszyn i Urzą-

dzeń Dołowych p/z lub wydawca magazynowy – każdy w zakresie wydania przez rejon 

do naprawy podzespołu, 

b) ze Strony Wykonawcy:  
- __________________ - tel. ___________, e-mail: _______@_____.__ 

 

 
§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Strony ustaliły maksymalne wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu Umowy w wyso-
kości _________,00 zł netto (słownie złotych: ____________________________________ 
i 00/100), przy zastosowaniu jednostkowych cen ryczałtowych określonych w Załączniku nr 1 
do niniejszej Umowy. Do ww. cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości zgodnej z obo-
wiązującymi w dniu wystawienia faktury przepisami. 

2. Rozliczenie za wykonanie usługi remontowej nastąpi po dostarczeniu/przekazaniu wyremon-
towanego podzespołu na magazyn, o którym mowa w § 1 ust. 5 i dokonaniu oględzin wizual-
nych, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury VAT wystawionej w oparciu o obustron-
nie podpisany, przez upoważnionych przedstawicieli Stron, końcowy Protokół Odbioru Usługi 
bez uwag. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług na podstawie niniejszej 
Umowy, w wymiarze określonym w Załączniku nr 1, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. 

3. Faktura będą dostarczona do siedziby Zamawiającego w terminie do piątego dnia po wykona-
niu usługi. 

4. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginał Protokołu Odbioru Usługi 
potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

5. Zapłata wynagrodzenia ustalonego w fakturze VAT nastąpi w formie przelewu bankowego na 
rachunek Wykonawcy nr: _____________________ w Banku __________, w terminie 60 dni 
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wy-
stawionej w oparciu o ww. końcowy Protokół Odbioru Usługi bez uwag. 

6. Termin zapłaty za faktury zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wnio-
sek Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 5 po-
wyżej przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu 
stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyspieszeń zapłaty opartej na sto-
pie procentowej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu 
określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, iż moż-
liwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekono-
miczno-finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania płatności za fakturę przed ter-
minem zapłaty Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględ-
niającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób 
rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie. 

7. Za terminową datę płatności faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Za nieterminową realizację płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczenia odse-
tek ustawowych za opóźnienie.  

9. Wykonawca, w wystawionej na adres Zamawiającego fakturze VAT, powoła się na numer re-
jestru niniejszej Umowy oraz numer zamówienia 

10. Strony oświadczają, że zgodnie z art. 157 Ustawy z dnia 11 marca 2004r . o podatku od 
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towarów i usług są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT o numerach identyfikacyj-
nych NIP, jak w komparycji Umowy. 

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

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

13. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 
o którym mowa w ust. 12 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 usta-
wie o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

14. Wykonawca lub jego następca prawny odpowiednio zobowiązuje się każdorazowo nie-
zwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego 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 spo-
wodowała zmianę posiadacza rachunku bankowego wskazanego w Umowie w wyniku 
przejścia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z mocy prawa. 

15. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 
13 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zasto-
sowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty 
Wykazem, w tym z przyczyn wynikających z braku poinformowania Zamawiającego o zda-
rzeniach wskazanych w ust. 14 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zama-
wiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ odszkodowań/ roszczeń z 
tytułu dokonania nieterminowej płatności. Zdanie pierwsze ma również odpowiednie zastoso-
wanie w stosunku do następcy prawnego Wykonawcy. 

16. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiają-
cemu odsetki ustawowe za opóźnienie na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 15 powyżej. 

17. 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 doko-
naną na rzecz Zamawiającego dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w 
załączniku nr 15 do ustawy – istnieje obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu "mecha-
nizm podzielonej płatności” z uwzględnieniem art. 10 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751). 

18. Wykonawca oświadcza, iż dostawa towarów/usługa realizowana na rzecz Zamawiają-
cego na podstawie niniejszej Umowy:  

a) jest objęta/nie jest objęta*  Załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o po-
datku 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 spra-
wie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2008 r., nr 207, poz. 1293 ze 
zm.) pod symbolem [___.___.___ .___.___. ___.___.]. 

19. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej wystawionych przez 
Wykonawcę. Przez pojęcie faktura rozumie się faktury VAT ich korekty oraz duplikaty w rozu-
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mieniu przepisów o podatku VAT. Przedmiotowa faktura musi zawierać wszystkie dane wy-
magane przez obowiązujące w momencie jej wystawienia przepisy prawa, a Sprzedający zo-
bowiązany jest zapewnić integralność jej treści i czytelność. 

20. Faktury przesyłane będą przez Wykonawcę drogą elektroniczną w formacie pliku elektronicz-
nego „*.pdf”. Każda faktura będzie wysyłana odrębnym mailem w temacie którego umiesz-
czona zostanie nazwa jej Wystawcy i numer faktury. W przypadku wysyłania w innym forma-
cie Zamawiający nie będzie uznawał tych dokumentów jako e-faktury. 

21. Wraz z fakturą (jeśli jest wymagane) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania załączni-
ków, będących podstawą wystawienia faktury, w tym skany dokumentów wymagających za-
twierdzenia przez obie Strony Umowy.  

22. Faktury będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej Wykonawcy: adres email Wyko-
nawcy:………………………………. na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej Zama-
wiającego: adres email Zamawiającego: faktury@pebeka.com.pl  

23. Za moment otrzymania faktury przez Zamawiającego  uznaje się moment wpływu faktury na 
wskazany przez Zamawiającego serwer pocztowy.  

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

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy  
w terminach określonych w § 2 Umowy, zgodnie z najlepszą praktyką organizacyjno – tech-
niczną, dokumentacją techniczno – ruchową, technologią montażowo-naprawczą,  
warunkami dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego, przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy, a także przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi obowiązującymi  
Wykonawcę prowadzącego prace w ruchu KGHM Polska Miedź S.A. dla poszczególnych Od-
działów Zakłady Górnicze. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) zatrudnienia przy realizacji robót określonych niniejszą Umową pracowników: 

- przeszkolonych w zakresie przedmiotu Umowy, 
- przeszkolonych zgodnie z zakresem określonym w ust.3 przez osoby posiadające odpo-

wiednie kwalifikacje, 
- przeszkolonych stanowiskowo przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 
- ubezpieczonych stosownie do wykonywanego zakresu zleconych robót, 
- posiadających aktualne badania lekarskie, zezwalające na zatrudnienie na danym stano-

wisku, 
-  

b) zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom, zgodnie z obowiązują-
cymi zasadami BHP i przeciwpożarowymi, 

c) sprawowania dozoru i kontroli nad robotami. 
3. Do wykonywania usług remontowych będących przedmiotem niniejszej Umowy,  

Wykonawca zatrudni pracowników przeszkolonych w zakresie: 
a) obowiązujących w zakładzie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technologii 

robót, 
b) prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, 
c) występujących zagrożeń, 
d) porządku i dyscypliny pracy, 
e) , 
f) , 
g) zgłaszania wypadków i zagrożeń w zakładzie, 
h) , 

mailto:faktury@pebeka.com.pl
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i) informacji na temat obowiązku pracodawcy w zakresie dokonania oceny  
i dokumentowania ryzyka zawodowego, związanego z wykonywanymi robotami  
oraz stosowanych niezbędnych środkach profilaktycznych, zmniejszających ryzyko  
i zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

4. Wykonawca wyznacza swoich uprawnionych przedstawicieli do dokonywania niezbędnych 
ustaleń z Zamawiającym odnośnie zakresów, warunków technicznych i terminów wykonywa-
nia prac będących przedmiotem niniejszej Umowy, jak i uzgodnień z Zamawiającym w zakre-
sie realizacji usług remontowych w ramach realizacji przedmiotu Umowy  w osobach 

a) _________ _________, tel. ________________, 
b) _________ _________, tel. ________________, 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w terminie nie później niż w dniu podpisania  
niniejszej Umowy, wykaz pracowników uprawnionych do świadczenia usług remontowych, 
i będzie go na bieżąco aktualizował. 

6. Wykonawca poprzez swoją służbę BHP zobowiązany jest sprawować nadzór nad  
warunkami pracy zatrudnionych pracowników oraz stanem ich bezpieczeństwa.  
Pracownikiem służb BHP Wykonawcy jest: 
a) _________ _________, tel. ________________, 
b) _________ _________, tel. ________________, 

7. Wykonawca oświadcza, że użyte materiały i części zamienne, podzespoły nowe  
i regenerowane do wykonywania napraw remontowych posiadają deklarację zgodności.  

8. Wykonawca po wykonaniu usługi remontowej dostarczy wyremontowane podzespoły ozna-
czone w sposób trwały – tabliczką znamionową, a na niej naniesiony zostanie ciąg znaków 
wybity numeratorami zawierający kolejno: cechę wykonawcy/ nr kolejny remontu/ miesiąc wy-
konania remontu/rok. Podzespoły nienadające się do remontu oraz części pozostałe po wy-
mianie zostaną zwrócone Zamawiającemu wraz z wyremontowanymi podzespołami.  

9. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace objęte Umową w sposób niestwarzający za-
grożenia dla środowiska, zdrowia lub życia ludzi, zgodnie z przepisami m. in. ustawy Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszani-
nach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, wydanymi na ich podstawie.  

10. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować wytworzone przez siebie odpady powstałe 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (w tym opakowania i odpady opakowaniowe) we wła-
snym zakresie, zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o odpadach, oraz usunięcie ewentu-
alnych negatywnych skutków dla środowiska wynikających z jego działania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad Kodeksu etycznego dostępnego na 
stronie internetowej https://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/kodeks-etyki-i-kodeks-
postepowania. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający wyznacza do dokonywania niezbędnych ustaleń z Wykonawcą odnośnie zakre-
sów, warunków technicznych i terminów wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej 
Umowy oraz dokonywania czynności zdawczo - odbiorczych swojego przedstawiciela: 

a) Nadsztygarzy Maszyn i Urządzeń Dołowych p/z, Sztygar Oddziałowy Maszyn i Urzą-
dzeń Dołowych p/z lub upoważniony pracownik rejonu – każdy w zakresie zlecanych 
przez rejon usług serwisowych, 

b) Nadsztygarzy Maszyn i Urządzeń Dołowych p/z, Sztygarzy Oddziałowi Maszyn i 
Urządzeń Dołowych p/z, upoważniony pracownik rejonu lub wydawca magazynowy 
– każdy w zakresie wydania przez rejon do naprawy podzespołu. 

2. Odbiór prac Zamawiający potwierdzi przez upoważnionego pracownika w Protokole  
Odbioru Usługi, o którym mowa w § 2 ust. 7. 

3. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić pisemnie – e-mailem ________@____.__ ko-
nieczność wykonania usługi remontowej. 

4. Zamawiający zapewni Wykonawcy sprawne przyjęcie/wydanie i dostarczenie  
do uzgodnionego miejsca wykonywania pracy, w uzgodnionym terminie - części  
i podzespołów dostarczonych przez Wykonawcę, a w przypadku podzespołu po remoncie za-
budowanego na maszynie, umożliwi dostęp do maszyny w miejscu i czasie niezakłócającym 
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normalnego jej  trybu pracy. 
 

§ 6 

Kary umowne 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
Umowy w formie następujących kar umownych: 
1.1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne za: 

a) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-
nawcy, w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust.1, 

b) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  
od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust.1, 

c) nie przystąpienie w terminie przez Wykonawcę do wykonywania usług  
remontowych, w wysokości 0,5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto okre-
ślonego w § 3 ust.1  
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego w § 2 ust.2,  

d) nie wykonanie w terminie usługi remontowej, niestawienie się na wezwanie  
Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
licząc od terminu określonego w  Załączniku nr 1 do Umowy / każdorazowym zamó-
wieniu 

e) nie wykonanie w terminie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub  
w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5% wartości maksymalnego wynagrodze-
nia  brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od 
terminu wskazanego na usunięcie wad lub wyznaczonego przez Zamawiającego na 
ich usunięcie, o których mowa w § 2 ust.9 lub w § 7 ust. 4 lit. b), 

f) nieterminowy czas reakcji serwisu mającego na celu przyjazd i przystąpienie  
do usunięcia wad, w wysokości 0,01% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust.1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia licząc od terminu 
określonego w § 7 ust.4 lit. a), 

g) każdy stwierdzony przypadek dot. naruszenia przepisów w zakresie:  
ustawy o odpadach i ochronie środowiska, bezpieczeństwa w ruchu zakładu  
górniczego, Prawa geologicznego i górniczego, wewnętrznych aktów  
normatywnych Zamawiającego i Inwestora – O/ZG (w tym Dokumentu Bezpieczeń-
stwa), w wysokości 5.000,00 zł, 

h) brak obecności przedstawicieli Wykonawcy podczas wymiany i regulacji wyremonto-
wanego podzespołu, w wysokości 0,5% wartości maksymalnego wynagrodzenia  
brutto Umowy określonego w § 3 ust.1, 

i) Wejście/wjazd/przebywanie na terenie Zamawiającego osób, którymi Wykonawca po-
sługuje się przy wykonywaniu Umowy, w stanie po spożyciu lub pod wpływem alkoholu 
lub innych środków odurzających, traktowane będzie jako  naruszenie obowiązków wy-
nikających z Umowy, skutkujące możliwością naliczenia przez Zamawiającego kary 
umownej w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za 
każdy stwierdzony przypadek, 

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

1.2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne za odstąpie-
nie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie  
Zamawiającego, w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto okre-
ślonego w § 3 ust.1. 

2. Kary przewidziane w niniejszym paragrafie przysługują Stronom również w razie  
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

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

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:  

a) poprawności wykonania usługi remontowej na okres 12 miesięcy,  

b) na wymienione części zamienne i podzespoły nowe na okres 12 miesięcy,  

c) na wymienione części zamienne i podzespoły wyremontowane na okres 12 miesięcy.  

2. W przypadku gdy producent części zamiennych, podzespołów lub przedsiębiorstwo  

remontujące części zamienne, podzespoły udziela na swoje wyroby gwarancji dłuższej  

niż określone w ust. 1 lit. b) i c), obowiązuje okres gwarancji zgodny z warunkami  

gwarancji producenta lub przedsiębiorstwa remontującego daną część lub podzespół. 

3. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty zakończenia wykonania usługi i podpisania przez 

Strony końcowego Protokołu Odbioru Usługi dla danej usługi bez uwag (po sprawdzeniu po-

prawności działania wyremontowanej części), według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3. 

4. Strony ustalają następujący maksymalny czas: 

a) reakcji serwisu Wykonawcy, który ma na celu podjęcie działań doprowadzających  

do usunięcia stwierdzonych wad/usterek – do 8 godzin od momentu  

zgłoszenia przez Zamawiającego (faksem lub mailem), 

b) usunięcia stwierdzonych wad/usterek – do 24 godzin od terminu reakcji serwisu  

Wykonawcy wskazanego zgodnie z lit. a, (dotyczy dni  

od poniedziałku do soboty) lub w innym terminie pisemnie wyznaczonym przez Zamawia-

jącego, gwarantującym realny czas ich usunięcia.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo  

dokonać niezbędnych napraw lub wymiany w całości lub w części na koszt  

i odpowiedzialność Wykonawcy, bez uszczerbku dla praw Zamawiającego z tytułu  

zobowiązań gwarancyjnych, pod warunkiem że Wykonawca zostanie wcześniej o tym powia-

domiony na piśmie przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia wad przed dokonaniem 

płatności Zamawiający upoważniony jest do wstrzymania płatności do czasu ich usunięcia. 

6. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy liczony od dnia zgłoszenia do czasu  

usunięcia stwierdzonych wad i usterek podzespołu lub wymiany/naprawy części,  

potwierdzony podpisaniem przez Strony Protokołu z wykonania naprawy gwarancyjnej da-

nego podzespołu - bez uwag, którego wzór stanowi Załącznik nr 4. 

7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do czasu zakończenia prac Karty 

gwarancyjne części zamiennych i podzespołów, wydane przez producenta.  

8. Koszty napraw gwarancyjnych, jak również koszty wymiany podzespołów w okresie  

gwarancji (w przypadku zgłaszania reklamacji), tj. czynności dot. wymiany (montaż,  

demontaż, transport, itp.) obciążają Wykonawcę. 

9. Pozostałe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wykonywane będą wg zasad określo-

nych w Kodeksie cywilnym. 
 

§ 8 

Zmiana i odstąpienie od Umowy 
 

1. Zmiana treści Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie 

Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Formy aneksu nie wymaga zmiana danych 

osobowych i kontaktowych osó wymienionych w treści Umowy, dla której wystarczająca jest 

forma pisemnego zawiadomienia podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w całości lub w części w przypadkach przewidzia-

nych przepisami prawa oraz   gdy: 
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2.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac i nie kontynuuje ich  

pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (w tym nie przystąpił do realizacji zamó-

wienia), 

2.2. Wykonawca nie realizuje postanowień Umowy lub też nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń w 
tym zakresie, 

 

2.3. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji  

przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy bez żadnych skutków, jeżeli Zamawiający przystąpił 

do likwidacji swojej firmy, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub 

restrukturyzacji. 

4. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę bez skutków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 

1.1. i 1.2. w przypadkach wystąpienia siły wyższej określonej w § 9, powodującej przerwę 

w realizacji Umowy powyżej trzech miesięcy.   

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ta-

kiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia, w terminie 60 dni od powzięcia informacji 

o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy. 

6. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące kar umownych oraz gwarancji pozostają w mo-

cy, pomimo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w zakresie wykonanych i ode-

branych robót 
 

§ 9 
Siła wyższa 

 

1. Od odpowiedzialności z tytułu niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, 

Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia „siły wyższej”,  

tj. okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, powstałych po podpisaniu 

Umowy i uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub w części, którym nie można było 

zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. Za siłę wyższą Strony uznają: wojnę, klęskę 

żywiołową, czy też akty władzy państwowej, samorządowej. Przez siłę wyższą Strony 

rozumieją także nieprzewidziane, radykalne zmiany warunków górniczo – geologicznych. Nie 

uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to 

spowodowane siłą wyższą.  

2. Strona, która zamierza powołać się na akt siły wyższej, zobowiązana jest do pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony o zjawisku siły wyższej, nie później niż w terminie 2 dni  

od momentu wystąpienia siły wyższej. Strona powiadomiona zajmuje stanowisko  

w terminie 3 dni roboczych. Niezajęcie stanowiska w tym terminie Strony traktują jako 

potwierdzenie wystąpienia zjawiska siły wyższej. 

3. Obowiązek wzajemnego powiadomienia ciąży na Stronach również w sytuacji ustania 

okoliczności uznanych za siłę wyższą. 

4. W terminie 2 tygodni od daty zajęcia stanowiska przez drugą Stronę, Strona powołująca się 

na niniejszą klauzulę zobowiązana jest, w wypadkach spornych, dostarczyć certyfikat 

potwierdzający wystąpienie zjawiska siły wyższej, wystawiony przez Krajową Izbę 

Gospodarczą w Warszawie.  

5. Niedotrzymanie wyżej wymienionych warunków pozbawia prawa powoływania się na siłę 

wyższą. 
 

§ 10 
Poufność 
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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 usługi, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą 
Stron przy czym Zamawiający 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. Wykonawcy oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez KGHM Polska Miedź S.A.- podmiot 
dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na po-
dawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w zakresie 
wskazanym w rozporządzeniu właściwego Ministra w sprawie informacji bieżących i okreso-
wych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkow-
skim oraz na przekazanie niniejszej Umowy KGHM Polska Miedź S.A. na potrzeby zgodnego 
z prawem wykonywania przez KGHM Polska Miedź S.A. obowiązków informacyjnych wynika-
jących 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 in-
formacje ujęte w Umowie, powzięte przy wykonywaniu Umowy oraz wszelkie informacje o re-
alizowanych przez Stronę przedsięwzięciach przekazywane ustnie,  pisemnie,  w formie elek-
tronicznej 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. Wykonawca oraz wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązują się do zachowania 

w tajemnicy Informacji Poufnych. 

6. W jednostkowych sytuacjach Zamawiający może udostępnić Wykonawcy informacje 
szczególnie istotne dla Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca wskaże pisemnie 
poszczególne osoby, które w jego imieniu pozyskiwać będą takie informacje. 

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

8. W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania w tajemnicy 
Informacji Poufnych Zamawiający może zablokować Wykonawcy dostęp do informacji. 

9. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z Umową Wykonawca będzie wykorzystywał 
wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy,  zgodnie z przepisami obowiązującego 
Rozporządzenia 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 uchybienia dyrektywy 95/46/W (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

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

11. Wykonawca zobowiązuje się i pracowników świadczących usługę do zachowania 
w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji i danych przekazanych na zasadzie 
poufności przez Zamawiającego. 
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12. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych 
celów, niż wykonywanie obowiązków wynikających ze świadczenia usługi na rzecz 
Zamawiającego. 

13. Obowiązek zachowania w tajemnicy w odniesieniu do Informacji Poufnych obowiązuje także 
po ustaniu stosunku prawnego łączącego Zamawiającego z Wykonawcą przez okres 5 lat. 

 

§11 
Transparentność 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie 

z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami z zakresu BHP, zasadami wiedzy technicznej, 

Kodeksem etycznym dostępnym na stronie internetowej http://kghm.com/pl/inwestorzy/lad-

korporacyjny/kodeks-etyki oraz postanowieniami umowy. 
 

 

 

§ 12 

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 nieupo-
ważnionych, 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 za-
mieszczają 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 za-
warcia oraz prawidłowej realizacji Umowy (prawnie uzasadniony interes administratora, 
jako podstawa prawna przetwarzania); 

b) Zamawiający stanie się również administratorem danych osób upoważnionych przez Wy-
konawcę do wystawienia faktury, których dane będą przetwarzane w celu rozliczenia 
Umowy zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem;   

c) Z administratorem danych osobowych - Zamawiającego - można kontaktować się listownie 
na adres siedziby lub telefonicznie 76 840 54 05, zaś z wyznaczonym przez niego Inspek-
torem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących prze-
twarzania ujawnionych danych poprzez konto: iod@pebeka.com.pl; 

d) Z administratorem danych osobowych - Wykonawcy - można kontaktować się listownie na 
adres ………………………………………………………………….  lub telefonicz-
nie …………………………………………, zaś z wyznaczonym przez niego Inspektorem 
ochrony danych, jeżeli został on wyznaczony, można kontaktować się we wszystkich spra-
wach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych po-
przez ………………………………………………………………………………………………..
…..; 

e) Każda z osób wymienionych powyżej posiada prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wnie-
sienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku  
z realizowaniem prawnie uzasadnionego interesu administratora z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

mailto:iod@pebeka.com.pl
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Osobowych w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych oso-
bowych; 

f) Dane mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Stron oraz podmiotom i ich pracow-
nikom 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 podatko-
wych; 

i) Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zau-
tomatyzowany (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. Wykonawcy będący osobami fizycznymi przyjmują do wiadomości, że ich dane osobowe prze-
twarzane będą w celu realizacji Umowy, której są Stroną. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający ich zawarcie.  
W pozostałym zakresie Wykonawca będący osobą fizyczną zapoznał się z informacjami za-
wartymi w ust. 2. 

4. W przypadku przekazania Zamawiającemu danych osobowych dotyczących pracowników, 
współpracowników Wykonawcy, Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązuje się prze-
kazać tym osobom obowiązkowe informacje w poniższym zakresie:  

 

W związku z przekazaniem Państwa danych do Spółki Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 

PeBeKa S.A. (zwanej dalej: PeBeKa)  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. 

3. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez email iod@pe-
beka.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, zapew-
nienia 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 in-
formatyczne. 

8. Przysługują Państwu prawa: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 
podstawie i w związku z realizowaniem wskazanego prawnie usprawiedliwionego 
interesu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, prawo żądania dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-
nia oraz prawo wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania,  
że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych 
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9. Wskutek przetwarzania dane nie będą przekazywanie poza Unie Europejską  
i nie będą poddawane profilowaniu.” 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 
 

1. 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 o podobnej – traktuje się, jako skutecznie doręczone. 

2. Wszelkie spory i wątpliwości wyłaniające się w okresie ważności niniejszej Umowy będą  

rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na 

drodze negocjacji, kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla sie-

dziby Zamawiającego. 

3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne, nie narusza 

to skuteczności pozostałych postanowień. Strony ustalą ważne postanowienie w zamian, które 

w odniesieniu do nieważnego postanowienia będzie najbliższe – pod względem ekonomicz-

nym – pierwotnemu zamiarowi Stron. 

4. Za dni robocze Strony ustalają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

5. Zamawiający 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. 

6. Wykonawca 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. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu  

cywilnego. 

8. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Cennik i terminy realizacji usług serwisowych turbosprężarek. 

Załącznik nr 2 –  Protokół przekazania podzespołów do naprawy /Wzór/. 

Załącznik nr 3 –  Końcowy Protokół Odbioru Usługi /Wzór/. 

Załącznik nr 4 –  Protokół z wykonania naprawy gwarancyjnej /Wzór/.  

9. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

po jednym dla każdej ze Stron. 

Podpisy Stron 

      WYKONAWCA:                  ZAMAWIAJĄCY: 
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        Załącznik nr 1 
do Umowy nr 2021/03/00894 

 

 
Cennik i terminy realizacji usług serwisowych turbosprężarek  

 

L.p. 
Przedmiot zamówienia 

Sprężarki do silnika 
Ilość* J.m. 

Producent 

silnika 

Termin wy-

konania re-

generacji 

[dni robo-

cze] 

Cena jed-

nostkowa 

ryczałtowa 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

1. 300 TDi 10 szt. 
Land 

Rover 
7   

2. 1104D-44TA 6 szt. Perkins 7   

3. 4BTAA 3,9-C-125 16 szt. Cummins 7   

4. 6CTAA 8,3-C-185 14 szt. Cummins 7   

5. 

QSB6.7–C200 (ze 

zmienną geometrią ło-

patek) 
6 szt. Cummins 7   

6. 6CTAA 8,3-C-230 6 szt. Cummins 7   

7. TCD 2012L04 4 szt. Deutz 7   

     Razem  

 
*) ilości podano jako orientacyjne, Wykonawca nie będzie w stosunku do Zamawiającego wnosił jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu ich zmiany. 

PODPISY STRON 

      WYKONAWCA:                  ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 2 
do Umowy nr 2021/03/00894 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA nr ...... z dnia ….. 

podzespołów do naprawy  

 
1. Przedstawiciel Zamawiającego: 

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

2. Przedstawiciel 

Wykonawcy: ….…………………………………………………………………………...…….……

…………… 

3. Na podstawie zamówienia nr …………………………….. z dnia …………………………… 

4. Przekazywane do naprawy 

podzespołu: ……………………………………………………………………………………………

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

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

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

… 

5. W czasie przekazania podzespołów do naprawy stwierdzono brak: 

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

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

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

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

6. Data odbioru podzespołów do naprawy: ……………………………………………….…….…. 

7. Dodatkowe uwagi: 

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

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

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

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

 

Podpisy: 

Przedstawiciel  WYKONAWCY:                        Przedstawiciel  ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

 

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

 

………………………………………………. 
Miejscowość i data sporządzenia protokołu 
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PROTOKÓŁ WERYFIKACYJNY nr … 

 

ZAMAWIAJĄCY:                          Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

Usługa remontowa  
odpłatna; 
rodzaj czynności: 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
 

 

 

 

 

Lp. 
nazwa podze-

społu ilość oznaczenie cena jedn. netto 

1.     

 
…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

Zamawiający: 

 

1. …………………….. 
2. …………………….. 

Wykonawca: 

 

1. ……………….……. 
2. …………………….. 

wykonano w dniach: 

…………………. 

 

PODPISY STRON 

      WYKONAWCA:                  ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik nr 3 
do Umowy nr 2021/03/00894 

 

Końcowy Protokół Odbioru Usługi  

nr ...   z dnia………………………….. 

 
1. ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.    

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

 
Reprezentowane przez: ....................................................... 

 
2. WYKONAWCA:    ……………………………………… 

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

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

 
Reprezentowany przez: ........................................................ 
 

3. W dniu ............................... przeprowadzono usługę remontową wg zamówienie nr ... z 
dnia ............................... 
 

4. Zakres przeprowadzonych 
prac: ...........................................................................................................................................
.... 
............................................................................................................................................... 
 

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

 

6. Dostarczone podze-
społy: .........................................................................................................................................
...... 
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 

7. Naprawę realizowano od dnia ... ... ...r. do dnia ... … …r. w godzinach od … do ... 
 

8. Wartość robót objętych niniejszym Protokołem wynosi ………zł + należny podatek VAT.  

9. Protokół jest*/nie jest* podstawą do wystawienia faktury VAT. 

10. Protokół jest*/nie jest* podstawą do rozpoczęcia biegu gwarancji. 

11. Kwalifikować do LKD: pozytywnie/brak kwalifikacji/wykluczyć*. 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

PODPISY STRON 

WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY: 

                           

 

……………………………… 

miejscowość i data sporządzenia protokołu 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
do Umowy nr 2021/03/00894 

 

PROTOKÓŁ  Z  WYKONANIA  NAPRAWY GWARANCYJNEJ nr ..... 

spisany w dniu ............................ na podstawie Umowy nr …………………. z dnia ……………..r.  

przez upoważnionych przedstawicieli Stron: 

 
1. .....................................................     -  Przedstawiciel Zamawiającego 

1. .....................................................     -  Przedstawiciel Zamawiającego 

2. .....................................................     -  Przedstawiciel Wykonawcy 

3. .....................................................     -  Przedstawiciel Wykonawcy 
 

Numer zgłoszenia: .... 

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

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

Dotyczy podzespołu ………………… naprawianego w oparciu o zamówienie  nr …… 

z dnia …………………….. 

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

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

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

 

Po naprawie – podzespół działa prawidłowo*/……………………………………………* 

 

Uwagi: 
.................................................................................................................................................... 

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

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

 

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

z § 7 ust. 6 Umowy nr ……………………………..  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

PODPISY STRON 

 WYKONAWCA:                                                                                 ZAMAWIAJĄCY: 

                         

 

 

*niepotrzebne skreślić 


