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PROJEKT UMOWY NR  ……./TS/I/2021 

zawarta w dniu …………………….. r. 
 
pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.  z siedzibą przy ul. Chlebowej 22 w Jastrzębiu 
Zdroju zarejestrowanym  w sądzie Rejonowym w Gliwicach, ul. Kościuszki 15, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000082499, będącym podatnikiem VAT i posiadającym 
numer identyfikacyjny NIP: 633-000-51-27, Kapitał zakładowy  53.461.030 zł Kapitał wpłacony 53.461.030 zł. 
zwanym w dalszej części „Zamawiajacym”, którego reprezentują:            
 

1. Jan Przywara  - Prezes Zarządu 
2. Tomasz Rus   - Z-ca Prezesa Zarządu ds. ekonomiczno - finansowych 

 
- a - 

  
……………………………z siedzibą w …………………. ul. …………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………….. 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS …………………….. Regon: …………………….. NIP: 
…………………., Kapitał zakładowy: ………….. zł, zwaną w dalszej części Wykonawcą, którego reprezentuje: 
 

1. ………………………………………..  
2. ……………………………………… 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i 
Rekultywacji S.A. zawarto umowę następującej treści: 
 

§ 1. 
 
Przedmiotem zamówienia jest:   
Budowa rurociągu tłocznego PE100 RC SDR17 Dz800mm na odcinku  PWO Hynek 2 - rów RC w Pawłowicach  
od pkt. W2 do pkt. W10 o łącznej długości ok. 156 mb w tym przekroczenie ulic: Wodzisławską   
i Słowików”.  
 
 Budowa przebiegać będzie wg opracowanej dokumentacji projektowej i decyzji:  
1. Projekt budowlano – wykonawczy pn. „Budowa rurociągu tłocznego na odcinku od PWO  

do rowu RC w Pawłowicach w rejonie ulic Wodzisławskiej, Słowików i Skowronków”. 
2. Decyzja nr 1339/19 Starosty Pszczyńskiego z dnia 19.11.2019r. 
3. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót z dnia 02.12.2020r. 
4. Uzgodnienia branżowe zgodne z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” 

 – tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
5. Wytyczne techniczne do projektowania i budowy sieci rurociągów wody przemysłowej  

i kolektora wód dołowych „Olza”  oraz urządzeń sieciowych usytuowanych na terenie działalności 
Przedsiębiorstwa. 

       
Zakres robót: 

1. Wykonanie montażu rurociągu PE100 RC SDR17 Dz800mm na odcinku  
od pkt. W2 do pkt. W10 o dł. 156mb wraz z montażem rur osłonowych w przejściach pod ulicami 
Wodzisławską oraz Słowików  z użyciem rury osłonowej  PE 100 RC SDR 17 Dz 1000 bądź rury 
stalowej ϕ1016,0x16 mm izolowanej antykorozyjnie wewnętrznie i zewnętrznie (zmiana technologii 
przekroczenia dróg w stosunku do projektu z uwagi na przebudowę ul. Wodzisławskiej) .  

2. Montaż rur osłonowych Dz1000 należy zsynchronizować z robotami budowlanymi związanymi  
z przebudową ul. Wodzisławskiej pn. „Przebudowa ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku  
od ul. Górniczej do obwodnicy Pawłowic wraz z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze” 
(zał. rys. 1 PZT cz.1, rys. 3 Profil podłużny drogi, rys. 4 Przekroje typowe I-I i II-II, rys. 11 Przekroje 
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poprzeczne) Należy wykonać obsypkę piaskową(min. 0,7m z każdej strony, potwierdzone protokołem 
zagęszczenia (więcej/bądź równe 0,98 metodą DPL w 3 pkt.). 

3. Zamawiający informuje, że montaż rury osłonowej przez Wykonawcę pod drogami tj.: ul. 
Wodzisławską i Słowików, może zostać wyłączony z przedmiotu umowy (uzależniony jest od stopnia 
zaawansowania prac związanych z remontem drogi w chwili wejścia Wykonawcy do prac 
budowlanych). Montaż rury przewodowej PE100 RC SDR17 Dz800mm pozostanie w zakresie 
wyłonionego w procedurze przetargowej wykonawcy. 

4. W pkt. W2 należy wykonać  połączenie z istniejącym, nieeksploatowanym  rurociągiem  
PE100 RC SDR17 Dz800mm.  

5. Ulica Wodzisławska z dniem 16.02.2021 zostaje wyłączona z ruchu pojazdów – projekt organizacji 
wraz z procedurą zamknięcia wykonała firma przebudowująca drogę.   

6. Wycinka drzew wraz z ich utylizacją zgodnie z decyzją ………………………………… z dnia ……………………….na 
działce nr. 465/72 (po zmianach 1275/72) po stronie Wykonawcy. 

 
 
Wykonawca zobligowany będzie do: 

1. Wykonania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowy całości zadania. Harmonogramy 
należy uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem prac. 

2. Przedstawienia Zamawiającemu niwelacji terenu dla przedmiotowego etapu robót przed 
przystąpieniem do ich wykonywania. 

3. Przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w celu weryfikacji co do 
zgodności wykonania przedmiotowej inwestycji z dokumentacją projektową na 2 tygodnie przed datą 
zakończenia umowy. W przypadku rozbieżności Wykonawca zobligowany będzie do uzyskania 
projektu zamiennego dla danego etapu.  

4. Wykonawca prowadzić będzie karty wykonanych zgrzewów i w całości dołączy  
do dokumentacji powykonawczej.     

5. Zabezpieczenia wszystkich materiałów i usług dla realizacji zadania należy do Wykonawcy. Wyjątek 
stanowią rury PEHD PE100 SDR17 PN10 Dz 800 mm o długości L=156,00mb, Zamawiający przekaże je 
Wykonawcy po przekazaniu placu budowy.  

6. Do budowy mogą być użyte wyłącznie nowe materiały i urządzenia, bez wad i mające odpowiednie  
aprobaty i dopuszczenia.  

 
Przy realizacji inwestycji należy zachować także następujące warunki:  

1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w dokonanych  
w projekcie uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopełnić wszelkich 
formalności jakie są wymagane poszczególnymi pismami zawartymi w projekcie od instytucji, 
urzędów,  firm, osób fizycznych. Wykonawca na własny koszt zleci nadzory branżowe. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
Wykonawca przygotuje i złoży odpowiedni wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego   na 
czas prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z decyzjami 
załączonymi do dokumentacji. Opłatę za zajęcie pasa drogi pokrywa Wykonawca, a za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogi Zamawiający. W celu działania  
w imieniu Inwestora, Wykonawca po podpisaniu umowy wystąpi o stosowne pełnomocnictwo.  

3. Wykonawca na własny koszt dokona uzgodnień z właścicielami działek w sprawie dojazdu  
na plac budowy sprzętem koniecznym do realizacji zadania oraz zapewni dojście i dojazd  
do parcel sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzonych robót, 

4. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca pisemnie powiadomi właścicieli działek o terminie 
zamierzonych robót oraz przedstawi kopie pism Zamawiającemu. Przed wejściem w teren 
każdorazowo należy uzgodnić sposób prowadzenia robót z właścicielami działek. Dodatkowo należy 
uzgodnić z właścicielami działki sposób składowania nadmiaru urobku w celu bezproblemowego 
użytkowania działki oraz spisać protokół o stanie aktualnego zagospodarowania działki przed 
rozpoczęciem robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia objęcia funkcji kierownika budowy/kierownika robót 
nad robotami dla danego etapu robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane  
w odpowiedniej specjalności oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
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Do oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy należy dołączyć kopię uprawnień 
budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwym samorządzie zawodowym 
oraz zaświadczenie o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej 

6. Kierownik budowy/robót jest zobowiązany m.in. do: 
a) prowadzenia dzienników budowy, dokumentacji budowy 
b) sporządzenia lub zapewnienie sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego  
i warunki prowadzenia robót budowlanych 

c) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące planu BIOZ 

d) odpowiedniego zabezpieczenia budowy 
e) przechowywania przez okres wykonywania robót budowlanych dokumentów stanowiących 

podstawę wykonywania robót budowlanych a także oświadczeń dotyczących wyrobów 
budowalnych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.   

7. W przypadku ingerencji w infrastrukturę drogową Wykonawca odtworzy nawierzchnie jezdni, 
chodników i parkingów wraz z podbudową na własny koszt wraz objęciem przedmiotowych robót 
okresem gwarancji w terminie 36miesiecy od dnia zakończenia robót. 

8. Wykonawca prowadzić będzie karty wykonanych zgrzewów i w całości dołączy do   
       dokumentacji powykonawczej.            
9. W sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 

przedstawicieli sieci. Dokładnej lokalizacji uzbrojenia należy dokonać przekopami kontrolnymi. 
Wszelkie kolizje z urządzeniami podziemnymi należy zgłosić właścicielom sieci  
i uzgodnić sposób ich rozwiązania (zgodnie z uzgodnieniami branżowymi przewidzieć zabudowę rur 
ochronnych) Wszystkie zaistniałe skrzyżowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami 
wykonać zgodnie z PN – 91/M – 34501. 

10. Po zakończeniu robót należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego oraz uzyskać oświadczenia  
o uporządkowaniu terenu od właścicieli działek.  

11. Odtworzyć naruszone podczas budowy stałe punkty osnowy geodezyjnej (kamienie graniczne, repery 
itp.) 

12. Opracować kompletną dokumentację powykonawczą geodezyjną w 1 egzemplarzu Dokumentację 
powykonawczą należy wykonać na całych mapach zasadniczych (dociętych do sekcji  
wraz z numerem, godłem mapy) z nakładkami SWU w skali 1:1000 z naniesionym pozostałym 
uzbrojeniem uwzględnionym (zinwentaryzowanym) w projekcie technicznym  
oraz niezinwentaryzowanym a stwierdzonym podczas realizacji rurociągu.                                           

13. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać  profil podłużny rurociągu. 
14. Prowadzić stałą obsługę geodezyjną w celu nanoszenia:       

rzędnych posadowienia oraz położenia rurociągu, 
rzędnych posadowienia oraz położenia kolizji z obcym  uzbrojeniem. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów: 
a) W zakresie postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji robót zgodnie  

z ustawą o odpadach tj. z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) oraz przepisami 
wykonawczymi 

b) W zakresie ochrony środowiska prowadzenie właściwej kompensacji przyrodniczej w trakcie 
realizacji zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
tj. z dnia 29 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) oraz przepisami wykonawczymi, tekst 
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232. 

c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” – tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1333). 

d) Norm obowiązujących. 
16. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego. 

a) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

b) Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady,  
to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia 
kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
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oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

c) Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

 będą powstawały odpady niebezpieczne w ilości około ……………….. kg. 

 będą powstawały odpady inne niż niebezpieczne w ilości około ………… Mg. 
d) Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy gospodarowanie odpadami 

będzie odbywało się na podstawie następujących uregulowań prawnych: 

 uzyskanej decyzji zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
przedłożonej do urzędu administracyjnego informacji o wytwarzanych odpadach                          
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

 uzyskanego pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

 innych dokumentów według Wykonawcy. 

 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kopii aktualnych i ważnych uregulowań 
prawnych w zakresie ochrony środowiska związanych z realizowaną umową.  
Kopie decyzji, powinny być przekazywane do osób odpowiedzialnych za realizację 
umowy po stronie PGWiR  S.A. przed rozpoczęciem realizacji umowy. 

17. Badania kontrolne (audyt). 
W trakcie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu,  
przez jego przedstawicieli, warunków techniczno – organizacyjnych oraz procesu realizacji umowy. 
Audyt może dotyczyć zgodności realizacji umowy z jej zapisami oraz posiadanymi przez Wykonawcę 
dopuszczeniami, certyfikatami. Zamawiający ustali z Wykonawcą termin, miejsce i zakres audytu.  
W audycie mogą uczestniczyć również przedstawiciele jednostki certyfikującej. 

 
§ 2. 

Ustala się niżej podane terminy realizacji: 
1. Rozpoczęcie robót, nastąpi w terminie do dwóch tygodni od przekazania placu budowy. 
2. Zakończenie całości robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastąpi                                  

w terminie do dnia 15.12.2021r.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację powykonawczą geodezyjną (w formacie pdf. 
dwg. dxf.) w celu weryfikacji co do zgodności wykonania przedmiotowej inwestycji z dokumentacją 
projektową wykazująca (brak odstępstw lub odstępstwa nieistotne lub projekt zamienny wraz z nowym 
pozwoleniem na budowę w przypadku zmian istotnych) ustala się na dwa tygodnie przed ostatecznym 
terminem 

3. Rury PE100 SDR17 RC DN800 zostaną przekazane Wykonawcy po dacie przekazania placu budowy – 
Wykonawca odbierze je od Zamawiającego z ul. Rozwojowej w Jastrzębiu Zdroju.  
 

§ 3. 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia 

robót są mu znane.   
2. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu 

ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych oraz drzewostanu wzdłuż trasy rurociągu.           
   

§ 4. 
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) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c) 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. 
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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.  

 
§ 5. 

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. 
 

§ 6. 

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 czynności porządkowe będą wykonane przez 
Zamawiającego na koszt 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 zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy  wykonywanie zadań określonych ustawą – 
Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia pomiarów  
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

6. Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy. 
7. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 
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 ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
Wykonawca przekaże kopie polisy Zamawiającemu na jego żądanie. 

 
§ 7. 

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.  
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). 
   

§ 8. 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu przewidzianych przepisami prób technicznych 
potwierdzonych protokołem próby szczelności oraz spełnienia warunków w § 2 pkt. 2. 

2. Wykonawca (Kierownik Budowy/Robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem  
do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru 
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie 
wpisu do Dziennika Budowy. 

3. 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. 

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.  
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5. Usterki z winy Wykonawcy stwierdzone przy odbiorze udokumentowane pisemnie, będą usuwane na 
koszt Wykonawcy. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wskazanych usterek Zamawiający ma 
prawo odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie mgr inż. Marii Andrejewicz Inspektor 
nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo 
budowlane tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)  
oraz inżyniera budowy w osobie mgr inż. Bartosza Gajda 

7. Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. Aleksander Poniatowski  
8. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie: ............................................................. 
9. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru/inżynierowi budowy termin zakończenia 

robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne  do zbadania 
robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego  na własny koszt, 

   

§ 9. 
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z dokumentacją przetargową   

oraz wybraną w trakcie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 
2. Strony ustalają cenę przedmiotu Umowy w wysokości …………………………………………………… złotych netto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. złotych).  
w tym koszt montażu: 

a) rury osłonowej pod ul Wodzisławską  o długości 27 mb (rura osłonowa: średnica/materiał: 
....................................................... ) netto ................................................................................... zł. 
(słownie: ..........................................................................................................................................) 

b) rury osłonowej pod ul Słowików  o długości 16,5 mb (rura osłonowa: średnica/materiał: 
.......................................................) netto ............................................................................... zł. 
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ) 

 
Cena jednostkowa netto wykonania 1 mb   wynosi: .............................. zł/mb + ……% VAT 
W przypadku konieczności wydłużenia lub skrócenia zadania zwiększenie lub zmniejszenie wartości 
umownej nastąpi na podstawie  ceny jednostkowej wykonania 1 mb rurociągu.  
Jeżeli montaż rur osłonowych zostanie wyłączony z realizacji w ramach niniejszej mowy,  od ceny 
przedmiotu umowy zostaną odjęte odpowiednio kwoty z punktu 2 a) i 2 b). 
 

3. Do podanej wyżej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami o podatku 

VAT.   

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją  
przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  

5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie protokół odbioru oraz faktura Wykonawcy   
wystawiona Zamawiającemu. 

6. 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. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w zrozumieniu przepisów  
Ustawy o podatku od towarów  i usług. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT  w zrozumieniu przepisów  
Ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmiany statusu podatkowego zobowiązuje się  
do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, jednocześnie  
upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 

10. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto  
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 60 dni 
kalendarzowych licząc od daty doręczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.  
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11. W przypadku gdy należność za przedmiot umowy lub jego część wynikająca z wystawionej  
przez Wykonawcę faktury VAT przekroczy 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto, 
Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

12.  Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty mechanizmem podzielonej płatności należności  
za przedmiot umowy lub jego części wynikającej z faktury VAT, której wartość nie będzie  
przekraczała kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) brutto. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego,  
który wskazany będzie na fakturach VAT umieszczony został w wykazie, o którym mowa w art. 96b 
ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. „biała lista podatników VAT”). 

14. W przypadku zmiany statusu podatkowego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego  
poinformowania o tym Zamawiającego.   

15. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia  
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.935). 

§ 10. 
 
1. W przypadku gdyby Wykonawca 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: 

a) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót, 
b) odstąpić od umowy, 
c) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom  na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody. 
 
2. Zamawiający również ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:          

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c)  Wykonawca nie rozpoczął robót mimo upływu 14 dni od daty przekazania placu budowy  

bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie, 

d)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną. 

e) Wykonawca nie przystąpił do usunięcia usterek wskazanych w protokole w terminie 14 dni chyba 
że strony postanowią inaczej. 
 

3.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:   

1) zwłoki w należytym wykonaniu umowy – w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień 
zwłoki; 

2) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji –  
w wysokości 0,1% wartości umowy netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego 
Wykonawcy terminu usunięcia wad; 

3) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy w całości lub części, z przyczyn, za które 
Zamawiający nie odpowiada – w wysokości 10% wartości umowy netto lub odpowiednio 10% 
wartości netto robót od których wykonania odstąpiono; 

4) 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 lub odpowiednio 10% wartości netto 
robót od których wykonania odstąpiono; 
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2. Kary o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na rachunek bankowy przelewem,                                     
w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.                 
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A. 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 
Zamawiający może dokonać potrącenia należnych kar z należności Wykonawcy wynikających z faktur  
lub z zabezpieczenia o którym mowa w §14 ust. 1. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, 
powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów  w pracy Wykonawcy z winy 
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostają o czas trwania przestojów  
co zostanie uregulowane stosownym aneksem do umowy.   

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn,  
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 5% wartości umowy netto. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

   

§ 12. 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.     
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 lat gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu 

gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
3. Jako zabezpieczenie należytego wykonania robót Wykonawca pozostawi kwotę 20 000 zł. z wadium  

na rachunku bankowym Zamawiającego do dnia zakończenia budowy. Zabezpieczenie zostanie zwrócone 
na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego robót. 

4. Jako zabezpieczenie usunięcia usterek w okresie gwarancji Wykonawca pozostawi kwotę  20 000 zł  
z wadium na rachunku bankowym Zamawiającego do dnia zakończenia okresu gwarancji.   

5. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały,                         
o ile materiały te podlegają ustawie o certyfikacji, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego 
odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację gwarancyjną wydaną  
przez producentów materiałów. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych  
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie jednego dnia.   

8. Na miesiąc przed upływem terminu gwarancji Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi przegląd 
gwarancyjny w obecności przedstawiciela inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.  
W ciągu 14 dni po upływie terminu gwarancji kwota zabezpieczenia usunięcia usterek zostanie zwrócona 
na konto Wykonawcy. 

 
         § 13. 

1. 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. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie  
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

3. 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. 

4. Szczegółowe informacje w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym  
z Rozporządzenia, o którym w ust. 1 odnośnie do Zamawiający, znajdują się pod adresem  
internetowym www.pgwir.pl – zakładka „RODO”. 

 
§ 14. 

Klauzula etyczna 
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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 Zamawiającego  
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. 

 
§ 15. 

Klauzule antykorupcyjne 
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  
u Zamawiającego „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. Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych. 
        Wykonawca zobowiązuje się, że od dnia wejścia w życie umowy, jego członkowie 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  
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.  

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.  

4. Procedura naprawcza.  
Jeżeli Zamawiający, 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,  
Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę i zażąda podjęcia w rozsądnym terminie  
niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach. Jeżeli nie  

http://www.jsw.pl/o-nas/compliance/polityka-antykorupcyjna-gk-jsw/
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zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze Zamawiający 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. 

5. Odpowiedzialność.  
         Za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 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.  

   
§ 16. 

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 rozwiązanie sporu.  

2. Strony zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających na celu 
rozwiązanie wynikłego sporu.                 
W razie niemożności osiągnięcia porozumienia spór będzie przedmiotem rozstrzygnięcia sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17. 
1. Wszelkie zmiany postanowień zawartych w niniejszej Umowie będą wprowadzane pisemnymi aneksami 

do niniejszej Umowy, podpisanymi przez obie Strony. 
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli  
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.                             

 
     § 18. 

Wykonawca zobowiązuj 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/wykonaniem umowy. 
PGWiR S.A. zastrzega sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych w umowie na potrzeby 
tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec PGWiR S.A. 
– Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. – w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 

§ 19. 
Integralną część niniejszej umowy stanowią : 
- załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
- załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna przekazania i odbioru robót. 
 

§ 20. 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze Stron. 
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