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PROJEKT UMOWY NR….. /TE/….I/2021 

 

zawarta w dniu ................ w Jastrzębiu - Zdroju. 

 

Pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna 44-335 

Jastrzębie – Zdrój, ul. Chlebowa 22, KRS 0000082499 Sąd Rejonowy w Gliwicach X 

Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 633-000-51-27, Kapitał zakładowy 53.461.030 zł, Kapitał 

wpłacony 53.461.030 zł, zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują: 

 

1. 

2. 

 

.......................................................................................................................... z siedzibą 

w..................................................NIP…………………………KRS ……………………….. 

Sąd Rejonowy ……………………………… Kapitał zakładowy ……………………….. zł 

Kapitał wpłacony ………zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, którego reprezentują:  

 

1. 

2. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

z dnia............................., została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:  

„Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno-kablowego SN 20 kV i nN 0,5 kV  

wraz ze słupową stacją transformatorową  SN/nN 20/0,5 kV 630 kVA zasilającą pompownię 

wody retencjonowanej MOS ul. Wyzwolenia, Jastrzębie-Zdrój”  

 

 

§ 2 

1. Zakres opracowania obejmuje : 

1.1 Budowę linii kablowej SN 20 kV 

1.2 Wykonanie przyłącza napowietrznego SN 20 kV i stacji trafo SN/nN 20/0,4 kV 630 kVA 

1.3 Zabudowa nowoprojektowanego słupa nr 2 

1.4 Budowa stacji transformatorowej 

1.5 Wykonanie linii kablowej nN od stacji do rozdzielni 500V w budynku pompowni 

Realizacja ma być zgodna z projektem, wiedzą oraz dobrą praktyką inżynierską.  

2. Współpraca stron 

a) Wszystkie czynności ruchu elektrycznego uzgadniane będą z Zamawiającym. 

b) Wszystkie czynności ruchu elektrycznego uzgadnianie będą z  p. Marian Majchrzak 

tel. 503 067 427 lub osobą przez niego wyznaczoną 
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3. Odbiór zadania.  

3.1 Wykonawca w dniu zgłoszenia zadania do odbioru dostarczy następujące 

dokumenty: 

a) Protokoły z pomiarów  

b) DTR zastosowanych aparatów i urządzeń  

c) Protokoły nastaw zabezpieczeń 

d) Dokumentację powykonawczą w formie – pliki dwg AUTOCAD v. 2010; doc 

WORD przesyłane pocztą elektroniczną na adres mmajchrzak@pgwir.pl; jpia-

tek@pgwir.pl;  

e) Inwentaryzację geodezyjną 

f) Oświadczenie Wykonawcy o stanie technicznym instalacji na druku firmy              

TAURON  

3.2 Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.  

3.3 Wszelkie uwagi do realizacji  przedmiotu umowy Zamawiający przekaże w terminie 

7 dni od dnia zgłoszenia do odbioru. 

3. Przy realizacji inwestycji należy zachować także następujące warunki:  

a) Przestrzegać warunków uzyskanych na etapie projektowania. Wykonawca na 

własny koszt zleci nadzór branżowy.  

b) Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy zobowiązany 

jest przed rozpoczęciem robót, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(jeżeli jest wymagany), uwzględniając specyfikę obiektu budowalnego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych. Do oświadczenia o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy należy dołączyć kopię uprawnień oraz aktualne zaświadczenie 

o członkostwie we właściwym samorządzie zawodowym oraz zaświadczenie 

o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 

c) Do wykonania zadania mogą być użyte wyłącznie nowe materiały i urządzenia, bez 

wad i mające odpowiednie aprobaty, atesty i dopuszczenia. 

d) Przedmiot umowy obejmuje wszelkie roboty, dostawy i usługi konieczne dla 

prawidłowego wykonania umowy, chociażby nie były one wprost wymienione 

w Umowie. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

e) Kierowanie robotami, należy powierzyć wyłącznie osobom o odpowiednich 

kwalifikacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

f) Przed przystąpieniem do prac należy wykonać szczegółowy harmonogram 

rzeczowy realizacji robót. 

g) Opracować kompletną dokumentację powykonawczą. 

h) Dostarczyć wszystkie certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumentacje techniczno-

ruchowe wykorzystanych urządzeń i materiałów.  

4. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych 

z wymogami BHP, organizacją placu budowy oraz realizacją umowy bez zakłóceń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania m.in. przepisów: 

a) W zakresie postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji robót 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – tj. Dz. U. z 2016 poz. 

1987 z późn. zm. oraz przepisami wykonawczymi);  

b) W zakresie ochrony środowiska prowadzenie właściwej kompensacji 

przyrodniczej w trakcie realizacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
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Prawo ochrony środowiska tj. Dz. U. z 2017 r poz. 519 z późn. zm. oraz 

przepisami wykonawczymi. 

 

§ 3 

Ustala się niżej podane terminy realizacji Inwestycji: 

1. Zakończenie całości robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastąpi 

w terminie do dnia do 15 września  2021 r. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki 

prowadzenia robót są mu znane i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 

niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP). 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

a) zatrudnienie i zapłatę wynagrodzenia osób którym powierza wykonanie umowy, 

b) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

w szczególności o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

c) posiadanie przez te osoby wymaganych prawem kwalifikacji i uprawnień, w tym 

aktualnych badań lekarskich, 

d) przeszkolenie stanowiskowe. 

3. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu 

z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie 

budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem robót Wykonawca 

kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. 

4. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 

swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 

wykonaniu umowy.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 

budowlanej, dokumentacją techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 

Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Od dnia protokolarnego przekazania placu budowy w czasie realizacji robót Wykonawca 

będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady 

i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. W przypadku zaniechania, 
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czynności porządkowe będą wykonane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 

obowiązków. 

2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 

nadzoru wykonawczego. 

3. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za niedopuszczenie osób nieupoważnionych na teren 

budowy. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego (jeżeli będzie taka potrzeba), do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą. 

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za szkody (osobowe i rzeczowe) wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 

6. Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 

w związku z wykonywaniem przez niego Umowy na osobach lub mieniu, w tym 

dotyczące nieruchomości sąsiednich, jak również wynikające z ograniczeń w korzystaniu 

z nieruchomości na których realizowane są roboty oraz nieruchomości sąsiednich, za 

uszkodzenia budynków, budowli, drzew, krzewów, dróg, rowów irygacyjnych, 

rurociągów, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz 

wszelkich urządzeń, spowodowane przez niego lub osoby którymi się posługuje przy 

realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej 

naprawy uszkodzeń na własny koszt (w uzgodnieniu z zarządcą elementu uszkodzonego) 

oraz w razie konieczności wykonania wszelkich dalszych robót naprawczych zleconych 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania należytego porządku na terenie budowy 

w każdym okresie realizacji Umowy. W przypadku, gdyby Wykonawca nie stosował się 

do wymogu utrzymania należytego porządku na terenie budowy, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy na piśmie do uprzątnięcia terenu budowy w rozsądnym terminie, 

Zamawiający może zlecić prace porządkowe niezależnemu podmiotowi, a ich kosztem 

obciążyć Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka 

budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 

300  tysięcy złotych na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca obowiązany jest okazać 

Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy. W przypadku niedopełnienia przez 

Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na 

koszt Wykonawcy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem 

własnym. 

2. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga 

każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
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3. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami 

i obowiązującymi przepisami (w tym BHP) jak za własne działanie. 

 

§ 9 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu prób technicznych związanych 

z prawidłowym funkcjonowaniem przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, oraz po przedłożeniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych 

do dokonania odbioru. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

a) Podpisany przez Strony protokół odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia 

faktury. 

b) Protokół odbioru sporządza Wykonawca. 

c) Protokół odbioru należy sporządzić w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem po 

jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

d) Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca dostarczy i przekaże 

Zamawiającemu:  

 wykonanie w 3 egzemplarzach projektów  powykonawczych dla całego zadania 

oraz w wersji elektronicznej (pliki -.doc, *.dwg – wersja 2010; *.xls) – 

dostarczenie przed odbiorem. 

 dostarczenie Zamawiającemu kompletu protokołów z wynikami wykonanych 

pomiarów i prób przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, dokumentacje techniczne powykonawcze, dokumentacje 

podstawowe/dodatki/karty zmian, certyfikaty i licencje legalności 

oprogramowania, oprogramowania i protokoły transmisji zastosowanych 

systemów sterowania, nadzoru, wizualizacji itp. Certyfikaty, aprobaty techniczne, 

dokument kontroli jakości, na materiały zastosowane w procesie realizacji 

przedmiotu zamówienia, instrukcje użytkowania dla maszyn, urządzeń i instalacji, 

dokumentacje techniczno- ruchowe, dokument kontroli jakości, dokumenty 

gwarancji, protokoły wykonania badań odbiorczych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, oświadczenie kierowników robót branżowych o 

wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją. 

 dostarczenie wymaganych deklaracji zgodności, instrukcji, atestów, certyfikatów,  

 inwentaryzację geodezyjną 

e) wszystkie badania po montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz dostarczyć Zamawiającemu protokoły z tych badań 

f) Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub z 

tłumaczeniem na język polski, pismem czytelnym i trwałym.  

g) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru.  

h) Za zakończenie wykonywania umowy, uważa się datę podpisania odbioru końcowego. 

i) Gotowość robót do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie.  
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j) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego przedmiotu umowy do 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do 

odbioru.  

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że 

przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej 

lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 

6. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie protokół odbioru oraz faktura 

Wykonawcy wystawiona Zamawiającemu. 

7. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

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

 

§ 10 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność materialną w przypadku powierzenia 

materiałów, maszyn i urządzeń przez Zamawiającego. 

2. W przypadku ich uszkodzenia, zniszczenia, zużycia ponad wynikające z normalnej 

eksploatacji albo utraty Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody poniesionej 

przez Zamawiającego z tego tytułu lub przywrócenia stanu sprzed powstania szkody.  

3. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z niniejszej Umowy oraz kodeksu 

cywilnego, w przypadku gdyby Wykonawca, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego 

realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, 

dokumentacją projektowo - techniczną, lub sprzecznie z umową, Zamawiający ma prawo 

powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy 

§ 11 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z dokumentacją 

przetargową oraz wybraną w trakcie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie 

w formie ryczałtu. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu 

wszelkie pozycje i koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych 

kalkulacji i szacunków.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, której zakres podano w § 1 Strony 

ustalają na kwotę netto………………………………………………… zł (słownie netto: 

………………………………………………………złotych). Do ceny zostanie doliczony 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

§ 12 

1. Rozliczenie należności nastąpi fakturą VAT po zakończeniu całości prac, których zakres 

podano w §1 na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru robót. 

2. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odbioru  końcowego. 

3. Faktura za realizację przedmiotu umowy płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni 

od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 
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4. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem 

obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody 

Strony oraz nie dopuszcza się udzielenia pełnomocnictwa inkasowego do ich 

dochodzenia, pod rygorem nieważności. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada numer 

identyfikacji podatkowej: 633-000-51-27 

6. Wykonawca  oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT posiadającym                        

nr identyfikacji podatkowej: ………………. oraz zobowiązuje się do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o wykreśleniu z rejestru czynnych podatników VAT 

7. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c 

Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w  

transakcjach handlowych ((Dz.U. z 2020 r. poz. 935)). 

8. W przypadku gdy wynagrodzenie lub jego część wynikająca/e z faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę przekroczy 15 000,00 brutto Kupujący dokona zapłaty 

faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

9. Wykonawca oświadcza, że  numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na 

fakturze VAT umieszczony został w wykazie, o którym mowa w art.96 b ustawy               

o podatku od towarów i usług ( tzw.” Biała lista podatników VAT”). 

 

§ 13 

1. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego uprawniony 

będzie do odstąpienia od Umowy w całości lub części, poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zaistnienia jednej z poniższych okoliczności, tj. 

jeżeli Wykonawca: 

a) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy 

i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego (określającego termin 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy) nie przystąpił do niej w tym terminie 

b) przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo 

wezwania Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót); 

c) nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot Umowy, i nie usunie naruszenia 

w terminie 7 dni od dnia wezwania lub – jeśli usunięcie w tym terminie nie będzie 

możliwe – nie przystąpi do jego usuwania lub po rozpoczęciu usuwania 

bezzasadnie od niego odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie; 

d) podzleca całość lub część prac budowlanych lub dokonuje cesji Umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego; 

e) opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji umowy i jest 

prawdopodobne, że nie zdołał go ukończyć w umówionym terminie, Zamawiający 

może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania Umowy; 

f) rażąco narusza przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie 

przeciwpożarowej, ochronie środowiska czy ustawy o odpadach; 

g) w przypadku zaistnienia przypadku Siły Wyższej. 

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, nie umniejszy innych praw 

Zamawiającego według Umowy lub z innego tytułu, w tym uprawnienia  do naliczenia 

kar umownych. 
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3. Po wejściu w życie odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania 

z Zamawiającym w zakresie czynności inwentaryzacji robót, w tym przekazując wszelką 

oczekiwaną dokumentację niezbędną do ustalenia wartości robót oraz ich rozliczenia. 

Ponadto Wykonawca po odstąpieniu: 

a)  wstrzyma prace lub roboty, z wyjątkiem tych, których jedynym celem będzie 

zabezpieczenie wykonanych wcześniej prac lub robót lub niezbędnych do 

pozostawienia terenu budowy w stanie uporządkowanym i zabezpieczonym; 

b)   zabezpieczy przerwane prace i roboty, stosownie do żądań Zamawiającego; 

c)  sporządzi wykaz materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) nabytych dla 

realizacji przedmiotu Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę. 

4. Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć roboty lub zaangażować do tego 

jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek dóbr, 

dokumentów Wykonawcy. 

 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

a) opóźnienia w należytym wykonaniu umowy – w wysokości 0,5% wartości umowy 

netto za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 30% wartości umowy; 

b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 

w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wartości umowy netto za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia wad 

jednak nie więcej niż 5% wartości umowy; 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z winy 

Wykonawcy, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez 

Wykonawcę robót objętych niniejszą umową – w wysokości 10% wartości umowy 

netto  

2. Kary o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci terminie 14 od doręczenia mu żądania 

Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej na rachunek bankowy wskazany 

w wezwaniu.  

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom 

realizacji robót, powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia 

przestojów w pracy Wykonawcy z wyłącznej winy Zamawiającego, uzgodnione terminy 

wykonania robót przedłużone zostają o czas trwania przestojów co zostanie uregulowane 

stosownym aneksem do umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lat gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

2. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonywania umowy 

w wysokości 3% wartości umowy („Kaucja należytego wykonywania Robót”).  
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4. wykonawca wnosi kaucję w jednej lub kilku podanych poniżej formach:  

a) pieniądze,  

b) gwarancja bankowa,  

c) gwarancja ubezpieczeniowa,  

5. W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:  

a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty kaucji na pierwsze 

żądanie zamawiającego,  

b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,  

c) wskazanie zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji, 

d) określenie terminu ważności gwarancji, 

6. Wniesienie kaucji następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 

przedmiotu umowy do odbioru. W tytule kaucji Wykonawca wskazuje umowę, na rzecz 

której kaucja zostaje wniesiona, tj. „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego 

napowietrzno-kablowego SN 20 kV i nN 0,5 kV  wraz ze słupową stacją 

transformatorową  SN/nN 20/0,5 kV 630 kVA zasilającą pompownię wody 

retencjonowanej MOS”  

7.  Brak wniesienia kaucji uważa się za niewykonanie przedmiotu umowy. 

8. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje 

swoje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi według 

wyboru Zamawiającego, w terminie oznaczonym przez Zamawiającego, który to termin 

będzie ustalony w zależności od wielkości i skomplikowania robót naprawczych.  

9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad powiadamiając mailem na podany 

w umowie adres. 

10. Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 7 (siedem) dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy o jej wystąpieniu, Chyba że strony uzgodnią inaczej co 

potwierdzi pisemnie Zamawiający. 

11. W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających 

funkcjonowanie rozdzielni lub zagrażających bezpieczeństwu , Wykonawca zobowiązuje 

się do przystąpienia do działań naprawczych w ciągu 24 godz. od momentu 

powiadomienia. Do takich przypadków zaliczamy nie funkcjonowanie przynajmniej 

jednego obwodu. 

12. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad bądź nie usunie ich w wyznaczonym 

terminie albo usunie w sposób niewłaściwy, Zamawiający jest uprawniony bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, a po jego upływie bez upoważnienia sądowego do 

samodzielnego usunięcia wady lub zatrudnienia w tym celu osób trzecich na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

§ 16 

 

1. O ile w umowie nie wskazano inaczej, wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy 

mogą być składane w formie pisemnej, faksem, lub pocztą elektroniczną  

za potwierdzeniem odbioru wskazanym niżej ustanowionym przez Strony osobom 

uprawnionym do kontaktu. 

a.) w imieniu Zamawiającego;  

……………………………………………………………… 
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Adres….………………………….., faks:………………………….…….., e-mail: 

…………………………..,  

b.) w imieniu Wykonawcy 

……………………………………………………………… 

Adres: …………………………………, faks: …………………….……………..,  

e-mail: ………………………………  

2. Zmiana danych, wskazanych w ust. 1 wymaga zawiadomienia skierowanego przez Stronę 

do drugiej Strony . 

3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie wskazują, że upoważnienie do kontaktu  

w ramach niniejszej Umowy nie stanowi upoważnienia ww. osób do składania w imieniu 

Stron wiążących oświadczeń woli w ramach Umowy. 

4. Strony uznają za skuteczne doręczenie zawiadomień drugiej Stronie wyłącznie zgodnie  

z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. 

5. Datą doręczenia będzie data otrzymania zawiadomienia przez Stronę, do której jest 

adresowane zawiadomienie. 

 

§ 17 

1. W przypadku powstania sporu między Wykonawcą a Zamawiającym na tle wykonania 

niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do wykonania przyjętych zobowiązań zgodnie 

z umową, prowadząc jednocześnie starania o polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Strony zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających 

na celu rozwiązanie wynikłego sporu.  

3. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia spór będzie przedmiotem rozstrzygnięcia 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia 

oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących prowadzonych 

negocjacji/wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej 

strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku 

z prowadzonymi negocjacjami/zawarciem/wykonanie umowy. Obowiązek zachowania 

poufności obowiązuje również po rozwiązaniu niniejszej umowy. 

2. PGW i R S.A. zastrzega sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych 

w umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości 

przez podmiot dominujący wobec PGW i R S.A. – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. 

w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie   

Umowy z powodu Siły Wyższej (każde wydarzenie o charakterze zewnętrznym, 

niezależne od człowieka, na które Strona nim dotknięta nie miała wpływu, a które 

uniemożliwia wykonanie jej zobowiązań wynikających z Umowy i któremu Strona ta nie 

mogła zapobiec, którego nie mogła przewidzieć, którego skutkom nie mogła 

przeciwdziałać, ani ich usunąć w całości ani w części przy dochowaniu należytej 

staranności) pod warunkiem, że jeżeli zaistnieje sytuacja Siły Wyższej, Strona, po której 

te okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej 

zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 10 dni od daty 
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zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i 

przyczyny zaistniałej Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie 

osiągalna. 

4. W związku z zaistnieniem Siły Wyższej terminy realizacji Umowy wydłużają się o czas 

trwania Siły Wyższej i okres niezbędny do podjęcia na nowo prac zawieszonych z 

powodu wystąpienia okoliczności Siły Wyższej. 
 

 

§ 19 

1. Klauzula etyczna 

Wykonawca  oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w Grupie Kapitałowej JSW S.A. 

„Kodeksem Etyki JSW”, którego treść została udostępniona na stronie 

www.pgwir.pl/firma/compliance i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej 

umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Kodeksie, oraz że standardów tych 

przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których 

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

w części). Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, 

które mogłyby powodować naruszenie tych zasad przez jego pracowników. Wykonawca 

zapewni zgodność swoich działań z powyższymi zasadami i na żądanie PGWiR S.A. 

niezwłocznie poinformuje             o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie 

działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez 

podwykonawców, osoby przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, jak również 

osoby, którym powierza wykonanie Umowy (w całości lub w części), Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za działania własne 

2.  Klauzule antykorupcyjne 

2.1. Odrzucenie korupcji  

Wykonawca oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, 

łapownictwa oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z 

prawem lub dobrymi obyczajami. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w 

PGWiR S.A. „Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” oraz „Procedurą zgłaszania 

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

www.pgwir.pl/firma/compliance i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej 

umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Polityce i Procedurze, oraz że 

standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy 

pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie umowy 

(w całości lub w części). W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zgody na 

realizację przedmiotu umowy przez  Wykonawcę z udziałem podwykonawców lub innych 

osób trzecich, o ile z innych postanowień umowy lub z jej istoty wynika obowiązek 

realizowania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców lub innych osób trzecich. 

2.2.  Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych 

Wykonawca zobowiązuje się, że od dnia wejścia w życie umowy, członkowie jego kadry 

kierowniczej wyższego szczebla, członkowie zarządu i pracownicy nie będą stosować                     

i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form wywierania wpływu, 

które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie będą 

(bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) oferować, obiecywać, udzielać, upoważniać, 

zabiegać o korzyści lub przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści finansowych lub 

innych korzyści jakiegokolwiek rodzaju (lub nie będą sugerowali, że dokonają lub mogą 
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dokonać takiej czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek sposób związany              

z umową oraz że podjął uzasadnione środki, aby uniemożliwić podwykonawcom, agentom 

lub jakimkolwiek innym osobom trzecim, podlegającym jej kontroli lub decydującemu 

wpływowi, dokonanie takich czynności.  

2.3. Zobowiązanie do udzielenia informacji 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia drugiej stronie informacji i dokumentów oraz 

poddania kontroli ksiąg rachunkowych i dokumentacji finansowej w zakresie niezbędnym do 

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

dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, w terminie 

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

2.4.  Procedura naprawcza  

Jeżeli PGWiR S.A., w wyniku wykonania przewidzianego w umowie prawa do kontroli ksiąg 

rachunkowych oraz dokumentacji finansowej lub w inny sposób uprawdopodobni,  że 

Wykonawca dopuścił się naruszenia lub kilku powtarzających się naruszeń postanowień 

obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, 

PGWiR S.A. powiadomi o tym Wykonawcę  i zażąda podjęcia w rozsądnym terminie 

niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach. Jeżeli nie 

zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze, strona żądająca może, według własnego 

uznania, zawiesić Umowę lub ją wypowiedzieć, przy założeniu, że wszystkie kwoty i 

świadczenia należne na mocy Umowy w momencie jej zawieszenia lub wypowiedzenia 

pozostaną wymagalne i należne, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami 

prawa. 

2.5. Odpowiedzialność  

Za szkodę poniesioną przez PGWiR S.A. wynikająca z niewykonania lub nienależytego 

wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania 

działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form wywierania wpływu, które 

są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 

zasadach ogólnych, niezależnie od limitów i ograniczeń określonych w umowie.  
 

§ 20 

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zapozna się z wdrożonym u 

Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Zarządzania w zakresie jakości, środowiska, 

bezpieczeństwa i higieny pracy; zgodnym z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 

14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz z wymaganiami Rozporządzenia EMAS. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami. 
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2. Strony na cele niniejszej umowy zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych 

w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z wymogami 

wynikającymi z 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 uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

3. Szczegółowe informacje w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym 

z Rozporządzenia o którym w ust. 1 odnośnie do PGWiR S.A. znajdują się pod adresem 

internetowym www.pgwir.pl – zakładka „RODO” 

 

§ 21 

1.  Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzania nowych  

    postanowień zawartej Umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność  

    wprowadzania takich zmian wynika okoliczności, których nie można było przewidzieć     

    w chwili zawarcia Umowy. 

 

§ 22 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

- załącznik nr 1 – dokumentacja przetargowa 

- załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

Zapisy zawarte w Specyfikacji „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno-

kablowego SN 20 kV i nN 0,5 kV  wraz ze słupową stacją transformatorową  SN/nN 20/0,5 

kV 630 kVA zasilającą pompownię wody retencjonowanej MOS ul. Wyzwolenia , Jastrzębie-

Zdrój”  wiążą Wykonawcę na równi z umową. 

 

§ 23 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


