
1 

 

Umowa nr ………………… 
 
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” reprezentowanym przez: 

 

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

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

-a- 

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

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

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

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

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

zwanymi razem „Stronami”, osobno „Stroną” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. Usunięcie drzew znajdujących się w Czerwionce-Leszczynach 

na działkach o numerach ewidencyjnych: 

1) 3928/217, 

2) 1347/87. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wszelkie roboty, dostawy i usługi niezbędne do jego wykonania, 

chociażby nie zostały one wprost ujęte w umowie. W przypadku konieczności wykonania robót 

dodatkowych, których zakres nie został ujęty w  umowie, Wykonawca przed przystąpieniem do ich 

wykonania przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zakres ich wykonania, wraz z podaniem kwoty 

za którą zostaną one wykonane. Zaakceptowany przez Zamawiającego zakres będzie stanowił 

podstawę do sporządzenia stosownego aneksu.  

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie czynności wymagane przepisami prawa niezbędne                      

do należytego przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia i udokumentowania wycinki 

wszystkich drzew i krzewów we wskazanym obszarze, w sposób zapewniający brak 

odpowiedzialności Zamawiającego za jakiekolwiek skutki zdarzeń związanych z tą wycinką. 

4. Zakres robót objętych niniejszą umową obejmuje: 

1) Usunięcie  drzew wraz z karczowaniem oraz nawiezienie ziemi w miejsca usuniętych pni  

(w załączeniu szczegółowy wykaz drzew przewidzianych do usunięcia objętych decyzją z gminy, 

decyzja i mapa). Zakres robót obejmuje również drzewa i krzewy, których obwód pnia na wysokości 

5 cm nie przekracza 50 cm. 

2) Oznakowanie i prawidłowe zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac. 

3) Zakup od Zamawiającego pozyskanego z wycinki materiału drzewnego po cenie zaoferowanej przez 

Wykonawcę. Szacowana do uzyskania ilość surowca drzewnego wynosi ok. 80 m3. Zamawiający 

wystawi fakturę VAT na materiał drzewny. 

4) Uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac, zagospodarowanie przez Wykonawcę 

odpadu w postaci resztek kory, gałęzi, liści, trocin i wysokich traw wraz z załadunkiem na środki 

transportowe Wykonawcy i unieszkodliwieniem bądź odzyskiem na koszt Wykonawcy. 

5) Zastosowanie właściwej technologii robót, zgodnej z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 



2 

 

6) Zapewnienie stosowania odpowiedniego sprzętu (np. podnośnika koszowego, drabin, sprzętu 

wspinaczkowego itp.) w pracach, w których wymaga tego technologia robót. 

7) Wykonawca odpowiada za ewentualne powiadomienie o utrudnieniach właścicieli posesji 

przyległych do terenu prowadzenia robót oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź 

uszkodzeniem ogrodzeń, budynków, samochodów itp. 

8) Za szkody wyrządzone w trakcie wykonywanych prac osobom trzecim odpowiedzialność              

ponosi Wykonawca. 

9) Drzewa przeznaczone do usunięcia rosną na działkach będących w użytkowaniu wieczystym 

Zamawiającego.  

10) Prace należy bezwzględnie prowadzić w taki sposób, aby usuwane drzewa nie spowodowały 

uszkodzenia napowietrznych linii kablowych, estakad rurociągów oraz uzbrojenia podziemnego. 

11) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia technologii i harmonogramu robót przed 

przystąpieniem do nich.  

12) Wykonawca jest zobowiązany do telefonicznego informowania Zamawiającego o rozpoczęciu  

i zakończeniu prac w poszczególnych dniach pod nr telefonu inspektora Krzysztofa Bartla  

tel. +48 32 431 2221 wew. 233 lub 266. 

13) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej potwierdzenie wycinki wszystkich 

drzew i krzewów we wskazanym obszarze. 

 

5. Przy realizacji zadania należy zachować także następujące warunki:  

1) Wykonawca zachowa szczególne środki ostrożności związane z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem robót. Wykonawca uporządkuje teren po wykonaniu przedmiotu umowy.    

2) Wykonawca na własny koszt dokona uzgodnień z właścicielami działek w sprawie dojazdu   

sprzętem koniecznym do realizacji zadania, o ile to będzie konieczne. 

3) Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego drogi wykorzystywane do dojazdu do 

przedmiotu umowy.   

4) Wykonawca powierzy kierowanie zadaniem osobom o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

   

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

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

7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów: 

1) W zakresie postępowania z odpadami powstającymi na etapie realizacji robót zgodnie  

z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (tj. z dnia 15 kwietnia 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 779  

z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi. 

2) 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 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami 

wykonawczymi. 

§ 2. 

Miejsce, termin i czas realizacji umowy 

1. Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Czerwionka-Leszczyny (44-230), ul. Młyńska. 

2. Terminy realizacji przedmiotu umowy:  

1) Rozpoczęcie robót nastąpi do 7 dni od protokolarnego przekazania terenu do realizacji zadania. 
2) Zakończenie całości robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej nastąpi                                  

w terminie do dnia 31.12.2021 r. 
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§ 3. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie z  § 1 ust. 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości ………………   zł brutto (słownie………………………………. złotych), w której zawarty jest VAT 

w wysokości …………. %. 

2. Wykonawca zakupi od Zamawiającego pozyskany z wycinki materiał drzewny po cenie jednostkowej 

…………………………………. zł/m³ brutto (słownie: ……………………………………………………… złotych), w której 

zawarty jest VAT w wysokości …………. % . Szacowana do uzyskania ilość surowca drzewnego wynosi 

ok. 80 m³. Zamawiający wystawi stosowną fakturę VAT na materiał drzewny. 

3. Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami  

o podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, jakie należy ponieść, aby zrealizować cały zakres robót. 

Obejmuje koszty robocizny, wszystkich użytych materiałów, narzędzi, sprzętu, transportu, 

przygotowania oraz należytego zabezpieczenia i oznakowania z punktu widzenia BHP miejsca robót, 

a także jego uporządkowania po zakończeniu prac. 

 

§ 4. 

Rozliczenie należności  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia wykonania robót fakturami częściowymi VAT, 
wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu 
harmonogramem finansowo-rzeczowym.  Wartość wystawianej faktury częściowej określana będzie 
komisyjnie protokołem w zależności od stopnia zaawansowania robót. Ostateczne rozliczenie 
całości wykonanych prac nastąpi fakturą końcową VAT sporządzoną w oparciu o protokół odbioru 
końcowego.   

2. Faktura będzie wystawiona w ciągu 7 dni od daty sporządzenia protokołu, a ich płatność będzie 

następować w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. 

3. 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. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w zrozumieniu przepisów Ustawy  

o podatku od towarów  i usług. 

5. 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. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, jednocześnie  

upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu. 

7. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto  

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

8. 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. 

9. 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. 

10. 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”). 
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11. 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 2021 r. poz. 424). 

§ 5. 

Nadzór nad robotami i odbiór robót 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony komisyjnie, przy udziale Wykonawcy  

i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i na jego podstawie zostanie sporządzony 

stosowny protokół odbioru robót. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po całkowitym uporządkowaniu terenu. 

4. Zamawiający upoważnia ze swej strony: Krzysztofa Bartel  do prowadzenia nadzoru nad 

prowadzonymi pracami. 

5. Nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy będzie pełnił: ………………………………………….. 

6. O zmianie osoby nadzorującej, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu                                    

na piśmie z podaniem imienia i nazwiska konkretnej osoby. 

 

§ 6. 

Obowiązki Wykonawcy 

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.           

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami technicznymi przewidzianymi dla tego 

rodzaju wykonywanych robót. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób wykonujących prace oraz 

osób trzecich, których zdrowie i życie zostałoby naruszone z jego winy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia aktualnego wykazu osób realizujących przedmiot 

zamówienia i na każde żądanie Zamawiającego będzie mu udostępniany do wglądu. 

6. 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) 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

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

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 

8. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu  

z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie wycinki 

drzew. We wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem robót Wykonawca kontaktować się 

będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. 

9. 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.  

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

z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz 

postanowieniami umowy.           

11. Od dnia protokolarnego przekazania terenu w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał 

teren wycinki w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował 
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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. 

12. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 

wykonawczego. 

13. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć  w okresie 

od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,  w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca obowiązany jest okazać 

Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy. 

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

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

każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

17. 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). 

18. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po całkowitym uporządkowaniu terenu. 

19. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie za pomocą e-maila. 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. 

20. 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.  

21. Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie protokół odbioru oraz faktura Wykonawcy 

wystawiona Zamawiającemu. 

22. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ............................................................. . 

23. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej  

staranności, niezgodnie z normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie  

z umową, Zamawiający ma prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót, 

2) odstąpić od umowy, 

3) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

4) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należność z tytułu poniesionej szkody. 

 
§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

b) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z  § 2 ust. 2 punkt 2  

w wysokości 0,1% netto wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 

c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub  

w okresie gwarancji  w  wysokości 0,1% netto wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 Umowy,  

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % netto 

kwoty, o  której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 
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2.   Do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca przystąpi  

w terminie do 24 godzin od powiadomienia. Po tym terminie naliczane będą kary, o których mowa  

w § 7 ust. 1 pkt. b). 

3. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w oddaniu całego przedmiotu umowy oraz za opóźnienie  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, mogą być potrącane z należności przysługujących 

Wykonawcy.  

4.     Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 8. 

Siła wyższa 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku 

zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli, którym Strona nie mogła zapobiec 

przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, 

uniemożliwiając jej wykonanie  w całości lub części, takie jak pożary, powodzie, wojna, epidemie, 

działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz państwowych lub zarządzenia organu 

założycielskiego. 

2. Strona podlegająca „sile wyższej” powiadamia niezwłocznie o tym drugą Stronę. 

3. Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej stronie umowy. Wykonanie 

zobowiązań umownych ulega przedłużeniu w związku z działaniem „siły wyższej”. 

4. W przypadku jeśli wskutek siły wyższej, nie jest możliwa realizacja Przedmiotu Umowy  

w okresie dłuższym niż 30 dni, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze celem ustalenia dalszego 

sposobu realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 9. 

Odstąpienie od Umowy 

Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikający z kodeksu cywilnego uprawniony będzie do 

odstąpienia od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od dnia zaistnienia jednej  

z poniższych okoliczności, tj. jeżeli Wykonawca: 

1) 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; 

2) przerwie realizację przedmiotu Umowy i nie będzie go realizował pomimo wezwania 

Zamawiającego (określającego termin na podjęcie prac i robót); 

3) 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; 

4)  postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, nie umniejszy innych praw 

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

umownych. 

§ 10. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

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

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.     

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji na prace porządkowe objęte niniejszą 

umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 
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3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych                

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 24 godzin.   

4. Nieusunięcie przez Wykonawcę w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru 

końcowego, a także w ramach gwarancji daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia 

osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 

§ 11. 

 Zawiadomienia 

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: 

1) w imieniu Zamawiającego: Krzysztof Bartel, e-mail: kbartel@pgwir.pl 

2) w imieniu Wykonawcy: …………………………………....., 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. 

§ 12. 
Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) oraz wymagania EMAS 

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 45001:2018 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. 

 
 § 13. 

Ochrona danych osobowych (RODO) 
1. 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. 

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

 
§ 14. 

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  
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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  
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. 
 

http://www.jsw.pl/o-nas/compliance/polityka-antykorupcyjna-gk-jsw/


9 

 

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. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i zmiany umowy nastąpić mogą jedynie za zgodą Stron  wyrażoną 

na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz 

niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu umowy, jak również 

informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł  

w związku  z wykonywaniem umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w umowie na 

potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący 

wobec Zamawiającego – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. - w związku z notowaniem papierów 

wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych   

w Warszawie S.A. 

4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, wzajemne stosunki umawiających się Stron  

w zakresie realizacji niniejszej umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory wynikłe z postanowień umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego 

Sąd. 

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

 

Zamawiający       Wykonawca 


