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           (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ OFERTY 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie 
przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa kabli i przewodów 

elektroenergetycznych dla Zakładów Górniczych  
Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

 

A. DANE 

Dane Wykonawcy1: 

Oznaczenie Wykonawcy
2
 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

Wpisany do CEIDG / KRS Nr ……………………………../ innego właściwego rejestru 
3
   Nr…………… 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP / inny numer ewidencji podatkowej 

Numer telefonu / nr faksu 

Adres e-mail Adres strony internetowej 

  

 

Dane Osoby Uprawnionej4: 

 

Oznaczenie Osoby Uprawnionej 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

                                                 
1
  W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wpisać dane każdego z tych 

Wykonawców, a nadto wskazać tego z nich, który reprezentuje Wykonawców w Postępowaniu (tzw. 
Lider konsorcjum, pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

2
  W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, zaś w przypadku osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nazwa 
(firma). 

3
  Należy wpisać nazwę innego właściwego rejestru. 

4
  Zgodnie z pkt 4.2.2.5. SIWZ Osobą Uprawnioną jest osoba uprawniona do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.   
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Numer telefonu / nr faksu 

Adres e-mail Adres strony internetowej 

  

 

 

Adres do korespondencji: 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

 

 

Dane użytkownika uprawnionego do udziału ze strony Wykonawcy w aukcji 

elektronicznej5:  

 

Imię Nazwisko 

  

e-mail Numer telefonu Dodatkowe dane PESEL lub NIP niezbędny do weryfikacji 
podpisu elektronicznego 

   

 

B.  PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym mającym charakter zamówienia 

sektorowego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia 

pod nazwą „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla Zakładów 

Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” oznaczonego numerem 

referencyjnym: 93/2013/EEZP/JW dla POŁUDNIOWEGO KONCERNU  WĘGLOWEGO S.A. 

w Jaworznie i dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania Ofert 

częściowych. 

 
 

1. Oświadczamy, że składamy ofertę na następujące części Przedmiotu Zamówienia: 

1.1. Część nr 1  ……………………………………… 

1.2. Część nr 2 ……………………………………… 

1.3. Część nr 3 ……………………………………… 

1.4. Część nr 4 ……………………………………… 

1.5. Część nr 5 ……………………………………… 

1.6. Część nr 6 ……………………………………… 

1.7. Część nr 7 ……………………………………… 

                                                 
5
  Dane powinny być zgodne z danymi umieszczonymi w podpisie elektronicznym. 
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W ramach oferty dotyczącej Części nr 1: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 2: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 3: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 4: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 
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W ramach oferty dotyczącej Części nr 5: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 6: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 7: ………………………………………. 

zamówienie zostanie przez nas wykonane za Cenę brutto: 

……..………………………..PLN (słownie: ……………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

Cena netto w wysokości: ………………………..…..PLN (słownie: …………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ……………..…..PLN (słownie: ……………………) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%. 

 

C.  OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY 

1. Podana przez nas Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SIWZ. 

2. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez 

nas zakresu Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

3. Oświadczamy, że jesteśmy zdolni do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie 

z wymaganiami podanymi w SIWZ. 
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4. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania 

oferty. 

6. Oświadczamy, iż akceptujemy termin realizacji zamówienia wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy treść załączonego do SIWZ Wzoru Umowy wraz ze 

wszystkimi załącznikami. 

8. Wadium w wysokości……………...…..…..PLN (słownie: ………………………..………) 

w formie.............................................. zostało przez nas wniesione w wymaganym 

przez Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą na część/części 

nr ………………. 

 

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:  

 
……………………………………………….. 

          (nazwa banku) 
 

……………………………………………….. 
 
 
nr rachunku ………………………………… 

 

wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy przesłać na adres 

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

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

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni.  

10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do: 

10.1. Podpisania Umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest kompletna, zawiera wszystkie wymagane 

w SIWZ dokumenty i załączniki oraz dane, posiada ..… stron kolejno ponumerowanych 

i podpisanych przez upoważnioną osobę/osoby.  

12. Informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ...….........…... 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

Postępowania. 
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13. Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia powierzymy wykonanie/6 

nie powierzymy wykonania6 

części lub całości Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom. 

14. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania zamówienia7. 

 

 

D.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty8: 

1) ………. 

2) ………. 

 

 

 

………………………………. dnia …………………. 

 (miejscowość) 

     …………………………………………………………………… 

    (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 

                                                 
6
  Niepotrzebne skreślić. 

7
  Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę. 

8
  Wykonawca jest zobowiązany w tej części Formularza Oferty wymienić wszystkie załączniki, które 

składa wraz z ofertą, zgodnie z treścią SIWZ. 
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Załącznik nr 1 do Formularza Oferty 
 

FORMULARZ CENOWY1 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kabli i przewodów 
elektroenergetycznych dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 
 
CZĘŚĆ nr 1 - KABLE SYGNALIZACYJNE I PRZEWODY GÓRNICZE nN 

                                                 
1
  Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. 

Lp. 
Typ (oznaczenie kabla 

i przekrój) 
Oferowany 

typ 
Producent 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/m] 

Cena 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

[%] 

Podatek 
VAT 

[PLN] 

Cena 
brutto 
[PLN] 

 1 2 3 4 5 6 7 =  5 x 6 8 9 = 7 x 8 10 = 7 + 9 

1. 
OnGcekż-G2 6x70+25+6x2,5 
mm

2
 0,6/1 kV 

  [m] 600   23   

2. 
OnGcekż-G 3x25+16+3x4 
mm

2
 0,6/1 kV 

  [m] 100   23   

3. 
OnGcekż-G 3x35+16+6x2,5 
mm

2
 0,6/1 kV 

  [m] 600   23   

4. 
OnGcekż-G 3x50+25+3x4 
mm

2
 0,6/1 kV 

  [m] 1 100   23   

5. 
OnGcekż-G 3x70+35+6x2,5 
mm

2
 0,6/1 kV 

  [m] 900   23   

6. 
YnOGYek 3x2,5+2,5+2,5 mm

2
 

0,6/1 kV 
  [m] 200   23   

7. 
YnOGYek 3x4+4+4 mm

2
 0,6/1 

kV 
  [m] 2 300   23   

8. 
YnOGYek 3x10+10+6 mm

2
 

0,6/1 kV 
  [m] 900   23   

9. 
YKGSYekyn 13x1,5+1,5 mm

2
 

0,6/1 kV 
  [m] 5 000   23   

10. 
YnHKGSLY 2x1,5+1,5 mm

2
 

300/500 V 
  [m] 2 000   23   



Nr referencyjny: 93/2013/EEZP/JW 

 

 

 
Cena brutto oferty dla części nr 1 zamówienia (PLN) słownie: …..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
CZĘŚĆ nr 2 - KABLE ELEKTROENERGETYCZNE GÓRNICZE nN i SN 

11. 
YnHKGSLY 23x1+1 mm

2
 

300/500 V 
  [m] 500   23   

12. YnTKGX 16x2x0,8 mm
2
   [m] 8 800   23   

13. YnTKGMFly 1x4x0,5 mm
2
   [m] 8 600   23   

14. YTKGXFtlyn 16x2x0,8 mm
2
   [m] 6 000   23   

15. YTKGXFtZnyn 56x2x0,8   [m] 2 200   23   

16. YTKGXFtZnyn 100x2x0,8   [m] 10 500   23   

Cena oferty [PLN]     

Lp. 
Typ (oznaczenie kabla 

i przekrój) 
Oferowany 

typ 
Producent 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/m] 

Cena 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

[%] 

Podatek 
VAT 

[PLN] 

Cena 
brutto 
[PLN] 

 1 2 3 4 5 6 7 =  5 x 6 8 9 = 7 x 8 10 = 7 + 9 

1. 
YHKGXSekyn 3x35/16 mm 

2 

0,6/1kV 
  [m] 2 200   23   

2. 
YHKGXSekyn 3x50/16 mm 

2 
 

0,6/1kV 
  [m] 300   23   

3. 
YHKGXSekyn 3x120/35 mm 

2 
 

0,6/1kV 
  [m] 4 100   23   

4. 
YHKGXSekyn 3x35/25 mm 

2 
 

3,6/6 kV 
  [m] 2 950   23   

5. 
YHKGXSekyn 3x50/25 mm 

2 
 

3,6/6 kV 
  [m] 2 500   23   

6. 
YHKGXSekyn 3x70/25 mm 

2 
 

3,6/6 kV 
  [m] 2 200   23   

7. 
YHKGXSekyn 3x120/30 mm 

2 
 

3,6/6 kV 
  [m] 6 500   23   

8. 
YHKGXSekyn 3x185/30 mm 

2 
 

3,6/6 kV 
  [m] 2 600   23   
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Cena brutto oferty dla części nr 2 zamówienia (PLN) słownie: …..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
CZĘŚĆ nr 3 - PRZEWODY GÓRNICZE SN 

 
Cena brutto oferty dla części nr 3 zamówienia (PLN) słownie: …..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
CZĘŚĆ nr 4 - PRZEWODY STEROWNICZE GÓRNICZE 

 
Cena brutto oferty dla części nr 4 zamówienia (PLN) słownie: …..……………………………………………………………………………………………………… 

9. 
YHKGXSekFoyn 3x185/30 

2 
 

mm 3,6/6 kV 
  [m] 400   23   

Cena oferty [PLN]     

Lp. 
Typ (oznaczenie kabla 

i przekrój) 
Oferowany 

typ 
Producent 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/m] 

Cena 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

[%] 

Podatek 
VAT 

[PLN] 

Cena 
brutto 
[PLN] 

 1 2 3 4 5 6 7 =  5 x 6 8 9 = 7 x 8 10 = 7 + 9 

1. 
Protomont (V) 
NTSKCGECWOEU 3x70+ 
3x(1,5 STKON)+UELKON 

  [m] 600   23   

Cena oferty [PLN]     

Lp. 
Typ (oznaczenie kabla 

i przekrój) 
Oferowany 

typ 
Producent 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/m] 

Cena 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

[%] 

Podatek 
VAT 

[PLN] 

Cena 
brutto 
[PLN] 

 1 2 3 4 5 6 7 =  5 x 6 8 9 = 7 x 8 10 = 7 + 9 

1. 
NSSHOu 3x6+3x6/3E+ 
3x1,5ST 0,6/1kV 

  [m] 150   23   

Cena oferty [PLN]     
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CZĘŚĆ nr 5 - KABLE ŚWIATŁOWODOWE GÓRNICZE 

 
Cena brutto oferty dla części nr 5 zamówienia (PLN) słownie: …..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
CZĘŚĆ nr 6 - SPECJALISTYCZNE KABLE TELEKOMUNIKACYJNE GÓRNICZE 

 
Cena brutto oferty dla części nr 6 zamówienia (PLN) słownie: …..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
Typ (oznaczenie kabla 

i przekrój) 
Oferowany 

typ 
Producent 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/m] 

Cena 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

[%] 

Podatek 
VAT 

[PLN] 

Cena 
brutto 
[PLN] 

 1 2 3 4 5 6 7 =  5 x 6 8 9 = 7 x 8 10 = 7 + 9 

1. CDAD 4J   [m] 5 000   23   

2. YOTKGtsFtlyn 24J   [m] 2 000   23   

Cena oferty [PLN]     

Lp. 
Typ (oznaczenie kabla 

i przekrój) 
Oferowany 

typ 
Producent 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/m] 

Cena 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

[%] 

Podatek 
VAT 

[PLN] 

Cena 
brutto 
[PLN] 

 1 2 3 4 5 6 7 =  5 x 6 8 9 = 7 x 8 10 = 7 + 9 

1. FLFC - 3529   [m] 2 500   23   

Cena oferty [PLN]     
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CZĘŚĆ nr 7 - PRZEWODY STEROWNICZE 

 
Cena brutto oferty dla części nr 7 zamówienia (PLN) słownie: …..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………. 
(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Lp. 
Typ (oznaczenie kabla 

i przekrój) 
Oferowany 

typ 
Producent 

Jednostka 
miary  

Przewidywana 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 
netto [PLN/m] 

Cena 
netto 
[PLN] 

Stawka 
VAT 

[%] 

Podatek 
VAT 

[PLN] 

Cena 
brutto 
[PLN] 

 1 2 3 4 5 6 7 =  5 x 6 8 9 = 7 x 8 10 = 7 + 9 

1. OLFLEX 450 P 5x 2,5 mm2   [m] 200   23   

2. IB YSTY 18x0,75   [m] 300   23   

3. OLFLEX CLASSIC 100 4 G 0,75   [m] 150   23   

Cena oferty [PLN]     
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

                   (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

 

Oświadczamy, że spełniamy określone w art. 22 ust. 1 PZP warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

          (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 

 

 

 

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

pkt 1-4 PZP. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 
 

 

Informujemy, że należymy / nie należymy1 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.). 

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca, 

(zawierająca nazwę podmiotu, dokładny adres i NIP) stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia2. 

 

 

 

 

….……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić. 

2
  Załączyć w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej. 
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……………………………………….. 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

WYKAZ  DOSTAW 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 
 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

[PLN] 

Termin realizacji 

[od 

dzień/miesiąc/rok 

do dzień/miesiąc/rok 

Odbiorca 

[pełna nazwa i adres 

podmiotu, na rzecz 

którego zamówienie 

zostało wykonane] 

Nr załącznika 

do wykazu 

dostaw/usług 

w postaci dowodu 

potwierdzającego ich 

należyte wykonanie lub 

wykonywanie
1
  

[poświadczenie] 

1. 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                 
1
 Dla każdej pozycji wykazu dostaw należy przedłożyć dowód należytego wykonania zamówienia lub 
wykonywania zamówień okresowych lub ciągłych (poświadczenie). W odniesieniu do nadal wykonywanych 
zamówień okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

        (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące podwykonawców  

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 
 

 

 

Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować samodzielnie, tj. bez udziału 

podwykonawców / zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców1. 

 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje2: 

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

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

 

 

 

 

………………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

                                                 
1
  Niepotrzebne skreślić. 

2
  Uzupełnić w przypadku, gdy zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawców. 
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…………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY 

dotyczące produktu 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 
 

 

 

 

Oświadczamy, że oferowany produkt będzie fabrycznie nowy (nieużywany 

i nieregenerowany) i będzie pochodził z produkcji w roku 2013 lub 2014. fabrycznie nowy 

(nieużywany i nieregenerowany). 

 
 

 

 

…………..……………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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WZÓR UMOWY 
 

UMOWA 
 

zawarta w Jaworznie w dniu …………… r. pomiędzy: 
 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie, 

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, 

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 - Sąd Rejonowy Katowice                 
– Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 352.040.780,00 
zł, kapitał wpłacony 352.040.780,00 zł, zwanym dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym 
przez: 
 

1. ……………………………… - ………………………..……….……………. 

2. ………………………………… - ………………………………………………. 

a firmą: 
 

(nazwa) …………………………………………… z siedzibą w ……………………….…………... 
(adres) ………………………………….………………………………………….……………….… 
NIP: …………….…, REGON: ………………….., nr KRS ……………… w …………………..…, 
kapitał zakładowy: ………….……, kapitał wpłacony:  ………………………… zwanym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 

………………………………………………..……… - ……………………………………………….. 

 
 

zwanym dalej ”Wykonawcą”, została zawarta umowa o treści następującej: 
 

Umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Dostawę kabli i przewodów elektroenergetycznych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.” – sprawa 
nr 93/2013/EEZP/JW, na podstawie: 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,  

2. Oferty Wykonawcy z dnia …………. r. –  część nr … zamówienia, 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr ……………z dnia ……………………….. . 
 

 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: 
„Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla Zakładów Górniczych 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. ” w zakresie części nr ……. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie obowiązywania niniejszej 
umowy (dalej Umowa) sprzedaży Zamawiającemu towarów wymienionych 
w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy. 
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§2 

TERMINY 

Strony uzgadniają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w załączniku nr 1 do umowy nastąpi 
w okresie 8 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Wykonanie wskazanych w załączniku nr 1 do umowy dostaw będzie realizowane 
sukcesywnie w żądanych ilościach, na podstawie oddzielnych zamówień składanych 
pisemnie lub faksem przez jednostki organizacyjne Zamawiającego. 

3. Każde wykonanie dostawy musi być wcześniej awizowane przez Wykonawcę z co 
najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. 

4. Wymagany maksymalny termin realizacji dostawy: 21 dni kalendarzowych od złożenia 
zamówienia faksem lub w innym terminie uzgodnionym przez strony i określonym 
w zamówieniu. Strony ustalają, że przekazanie zamówienia faksem na nr …………… 

 

§ 3 

ODBIORY 

1. Strony ustalają, iż miejscem wykonania umowy są lokalizacje wskazane w zamówieniach 
wystawionych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego wyszczególnione 
w ust.2. 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego: 

PKW S.A. 
Zakład Górniczy Sobieski 
ul. Krakowska12 
43-600 Jaworzno 

PKW S.A. 
Zakład Górniczy Sobieski  
ul. Sulińskiego 2 
43-600 Jaworzno 

PKW S.A. 
Zakład Górniczy Janina 
ul. Górnicza 23 
32-590 Libiąż 

3. Dostawa żądanych ilości kabli i przewodów może nastąpić w formie kręgów, w rolkach, 
na szpulach lub na bębnach. Odcinki dłuższe należy dostarczać na bębnach 
drewnianych bez obręczy. Bębny muszą być numerowane i oznaczone w sposób 
umożliwiający ich pełną identyfikację. Przy dostawach żądanych ilości kabli i przewodów 
na bębnach musi być widoczny początek i koniec kabla/przewodu z uwidocznionym 
znacznikiem długości. 

4. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego wartością bębnów, na których 
dostarczone będą kable i przewody. 

5. Zamawiający będzie zwracał bębny sukcesywnie, nie później jednak, niż po upływie 120 
dni od daty odbioru towaru. Bębny odbierane będą na koszt i staraniem Wykonawcy, po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości 
ich zwrotu. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zwrotu 
opakowania, Wykonawca obciąży Zamawiającego kwotą należności z tytułu jego 
niezwrócenia, zgodnie z cennikiem opakowań zawartym w załączniku nr 2. 

6. Termin odbioru pustych bębnów ustala się na 7 dni roboczych od zgłoszenia przez 
Zamawiającego do Wykonawcy. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu 
umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu 
Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru przedmiotu umowy. 

8. Zamówienia będą realizowane w dni robocze w godzinach 7:00-14:00. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania Umowy 
i przedstawienia swoich uwag Wykonawcy. 

10. Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy będzie dokumentowana dowodem WZ 
Wykonawcy zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób 
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umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację pod względem ilościowym 
i jakościowym dostawy przedmiotu umowy, dokonywaną przez upoważnioną osobę 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający deklaruje wartość zamówień o wartości nie mniejszej niż 200 zł netto. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest realizacja dostaw o wartości 200 zł i większej. 
W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 200 zł dostawa zrealizowana zostanie 
po przekroczeniu tej wartości wskutek skumulowania wartości zamówień wysłanych 
przez Zamawiającego. 

12. Z chwilą podpisania dowodu WZ przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa 
w stosunku do przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego. 

13. W ramach umowy Strony mogą wystąpić o zorganizowanie spotkania otwierającego, 
interwencyjnego lub zamykającego realizację niniejszej umowy oraz o spisanie notatki 
z oświadczeniem o spełnieniu warunków umowy. 

14. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną: 

a) za realizację i rozliczenie Umowy jest: 

……………………………………………….…………….,  tel. …..……………………. 

b) za nadzór nad realizacją Umowy jest: 

……………………………………………….…………….,  tel. …..……………………. 

15. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za  realizację i rozliczenie umowy jest: 

     ……………………………………………….……………., tel. …..……………………. 

16. Zmiana osób wymienionych w ust 14 lub 15 nie stanowi zmiany Umowy. Wymaga jednak 
dla swej skuteczności złożenia przez Stronę dokonującą zmiany pisemnego 
oświadczenia w tym przedmiocie drugiej Stronie. 

 

§ 4 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI STRON 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

2.1. dostawy asortymentu fabrycznie nowego w pełni sprawnego, wolnego od wad 
fizycznych i prawnych, nie starszego niż 12 miesięcy i objętego gwarancją określoną 
w § 6, 

2.2. utrzymania stałej ceny poszczególnych elementów wchodzących w skład przedmiotu 
umowy przez okres obowiązywania niniejszej umowy, 

2.3. przesyłania comiesięcznych raportów sprzedaży przedmiotu umowy w wersji 
elektronicznej w formacie *.xls* (Excel) na następujące adresy e-mail: 
- ………………………………………….. 
- ………………………………………….. 

2.4. Comiesięczny raport przekazywany będzie w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zrealizowano dostawy. Raport będzie zawierał 
dane zawarte w poniższej tabeli: 

L.p. 

Data 
wystawienia 
dokumentu 

WZ 

Nr 
dokumentu 

WZ 

Typ kabla/ 
przewodu 

Cena 
jednostkowa  

[zł/km] 

Ilość 
zakupiona 

[km] 

Wartość 
[zł] 

Miejsce 
dostawy 
[Zakład 

Górniczy] 

1  
      

2  
      

…  
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: 

3.1 przy każdej dostawie dla przewodów niskiego napięcia atestu producenta dla partii 
kabla, z którego pochodzi dostarczony odcinek, potwierdzającego spełnienie 
wymagań normy/warunków technicznych w oparciu o które został wyprodukowany, 

3.2 przy każdej dostawie dla kabla i przewodu górniczego średniego napięcia: 
a) kopii dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
b) deklaracji zgodności, 
c) świadectwa jakości wyrobu, 
d) instrukcji zawierającej warunki stosowania, 

3.3 przy każdej dostawie dla kabla i przewodu górniczego niskiego napięcia: 
a) opinii jednostki atestacyjnej, 
b) deklaracji zgodności,  
c) świadectwa jakości wyrobu, 

3.4 na żądanie Zamawiającego dla kabla średniego napięcia dokumentów badań partii 
kabla, z którego pochodzi dostarczony odcinek, wystawionych przez uprawnioną 
notyfikowaną jednostkę działającą na terenie Polski, 

3.5 dla pozostałych wyrobów Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestu 
wystawionego przez producenta (dokumenty badań muszą być dostarczone na 
żądanie Zamawiającego uwidocznione w zamówieniu), 

3.6 dokumenty wymienione w punktach od 3.1 do 3.5 winny być sporządzone w języku 
polskim, w przypadku dokumentów opracowanych w języku obcym Zamawiający 
wymaga, aby były przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przedmiotu umowy 
w poszczególnych asortymentach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy 
z zastrzeżeniem, że ilości zawarte w umowie są szacunkowe. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówień na zakup towarów, o których mowa 
w §1 ust. 2, o wartości nie mniejszej niż 50% kwoty netto określonej w § 5 ust. 2. 
W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskładania zamówień 
bez podawania przyczyny. Wykonawca oświadcza, że w przypadku niezrealizowania 
przedmiotu Umowy o wartości powyżej 50% kwoty netto określonej w § 5 ust. 2 – 
w związku z niezłożeniem zamówień przez Zamawiającego – nie będzie dochodził 
przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy 

6. Wykonawcy z tytułu zmniejszenia ilości i wartości przedmiotu zamówienia nie 
przysługuje żadne wynagrodzenie ani odszkodowanie. Zmiana wartości przedmiotu 
umowy nie ma wpływu na utrzymanie stałej ceny poszczególnych elementów 
wchodzących w skład przedmiotu umowy przez okres obowiązywania niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia w każdym czasie, w trakcie 
obowiązywania umowy, źródła pochodzenia przedmiotu zamówienia (producenta). 
W przypadku, gdy zamawiany produkt nie będzie pochodził od deklarowanego 
producenta, Zamawiający zastrzega sobie natychmiastowe wypowiedzenie umowy 
z winy Wykonawcy. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Z tytułu sprzedaży towaru Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę netto, stanowiącą 
iloczyn cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 do Umowy i liczby 
jednostek miary towaru danego rodzaju dostarczonych Zamawiającemu na podstawie 
zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, powiększoną o podatek od towarów i usług 
według stawki wskazanej w ust. 2. 
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2. Strony ustalają, że łączna wartość wszystkich zamówień wykonanych przez Wykonawcę 
na podstawie Umowy nie może przekroczyć kwoty netto …………………… zł (słownie 
złotych ………………………./100) powiększonej o podatek od towarów i usług (VAT) 
według stawki …..%, tj. kwoty brutto …..………zł (słownie złotych …………………./100). 

3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się 
dokonać zmiany ust. 2 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających nową stawkę – poprzez: 

1) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką, 

2) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru: 

BN  =  [NW x (1 + VD/100)]  +  [(N – NW) x (1 + VN/100)] 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

BN – nowa wartość brutto zamówień na podstawie Umowy [zł],   

NW – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. towarów 
dostarczonych Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku 
od towarów i usług [zł], 

VD – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług [%], 

N – wartość netto zamówień określona w ust. 2 [zł], 

VN – nowa stawka podatku od towarów i usług [%]. 

4. Cena obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem 
Umowy, w tym koszty transportu towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, o którym 
mowa w § 2 ust. 2. 

5. Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty doręczenia mu prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.  

(lub - gdy Wykonawca jest Zakładem Pracy Chronionej:  

Zapłaty ceny Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej 
faktury, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.) 

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Termin zapłaty ceny ulega przedłużeniu o czas trwania postępowań reklamacyjnych, 
o których mowa w § 6, przy czym czas ten liczy się od daty zgłoszenia reklamacji do dnia 
dostarczenia przez Wykonawcę nowego, wolnego od wad towaru lub odpowiednio, 
objętej Reklamacją jego części, a jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona - do dnia 
doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy o odmowie uznania reklamacji. 

8. Faktury należy doręczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A. 43-600 Jaworzno, 
ul. Grunwaldzka 37. 

9. Faktury wystawione na podstawie Umowy muszą zawierać numer zamówienia i numer, 
pod którym Umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do faktury musi 
zostać dołączona kopia dowodu WZ, potwierdzającego odbiór towaru. Faktura nie 
spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą wystawioną 
prawidłowo w rozumieniu ust. 5. 

10. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do 
naliczania i dochodzenia odsetek. 

11. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum: 

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie Umowy wystawiane będą przez 
Lidera Konsorcjum.  

W przypadku, gdy Wykonawca są działające wspólnie dwa lub więcej podmiotów nie 
tworzących konsorcjum: 

Faktury z tytułu sprzedaży dokonanej na podstawie Umowy wystawiane będą przez 
…………………………………………………………………(podać nazwę podmiotu). 
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§ 6  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI I ODSZKODOWANIA 

 

A - WERSJA, GDY WYKONAWCA NIE JEST PRODUCENTEM: 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na materiały 
stanowiące przedmiot umowy: 

1) na kable sygnalizacyjne górnicze, przewody górnicze, przewody sterownicze 
górnicze, kable światłowodowe górnicze, specjalistyczne kable telekomunikacyjne 
górnicze – na okres 36 miesięcy, 

2) na pozostałe kable elektroenergetyczne (w tym górnicze) i przewody – na okres 
60 miesięcy, 

z tym, że okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 
wynikający z gwarancji producenta. 

2. Niezależnie od Gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy kartę 
gwarancyjną producenta wraz z towarem objętym gwarancją. Gwarancja jakości 
producenta jest udzielona na okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Zamawiający może 
według swojego wyboru wykonywać uprawnienia z Gwarancji, o której mowa w ust. 1 lub 
z Gwarancji określonej w karcie gwarancyjnej producenta. 

3. Okres Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia podpisania przez obie 
Strony dokumentu WZ (wydanie materiału na zewnątrz) każdej partii dostarczonego 
materiału, jednak nie mniej niż określa to gwarancja producenta. 

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi 
wystąpienie wady towaru objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia 
Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną 
otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia Reklamacji przez 
Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca 
takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.  

5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na 
adres e-mail Wykonawcy: ………………………, przez osobę wskazaną w § 3 ust.14 lit. a) 
Umowy, uprawnioną do działania w tym zakresie jednoosobowo.  

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: 
………………….……… W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie 
są jednoosobowo następujące osoby:  

- ……………………………………………………………., 

- ………………………………………………………….….  

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć na własny koszt wadę, 
a gdyby to nie było możliwe - dostarczyć nowy, wolny od wad towar objęty Gwarancją lub 
odpowiednią, objętą Reklamacją, jego część. W przypadku towaru częściowo lub 
całkowicie rozchodowanego z magazynu Zamawiającego kosztami wynikającymi 
z demontażu i wytransportowania towaru oraz ponownego montażu na dole kopalni 
obciążony zostanie Wykonawca na podstawie faktury Zamawiającego sporządzonej 
w oparciu o wykonaną przez niego kalkulację kosztów. W takim przypadku postanowienia 
niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, 
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na 
przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 6.  
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8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego towaru objętego 
Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw towaru objętego 
Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od 
wad towaru objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca 
wymienił część towaru objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się 
odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego Gwarancją, 
Zamawiający nie mógł z niego korzystać. ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego 
wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego 
wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich 
skutków tego odbioru.  

10. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania przez Wykonawcę od Zamawiającego 
wadliwego towaru objętego Gwarancją lub jego wadliwej części w przypadku, o którym 
mowa w ust. 9, towar ten będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego 
towaru za każdy dzień składowania.  

11. Jeżeli w okresie Gwarancji towar objęty Gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie 
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny 
od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia 
niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu 
objętego Gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji. 

12. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady towaru objętego Gwarancją lub jego części 
albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 6 lub określonym na podstawie ust. 7, 
Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, 
usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie 
usuwania wad. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 
Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, 
z uwzględnieniem postanowień ust. 16-19. 

16. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi: 

1) na kable sygnalizacyjne górnicze, przewody górnicze, przewody sterownicze 
górnicze, kable światłowodowe górnicze, specjalistyczne kable telekomunikacyjne 
górnicze – na okres 36 miesięcy, 

2) na pozostałe kable elektroenergetyczne (w tym górnicze) i przewody – na okres 
60 miesięcy, 

 licząc od dnia podpisania przez obie Strony dokumentu WZ. 

17. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego 
z rękojmi Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

18. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 17, przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu 
Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 5 zdanie pierwsze, przez 
uprawnioną przez Zamawiającego osobę tam wskazaną.  

19. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.  
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B - WERSJA, GDY WYKONAWCA JEST PRODUCENTEM  - z kartą gwarancyjną: 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej Gwarancja) na materiały 
stanowiące przedmiot umowy: 

1) na kable sygnalizacyjne górnicze, przewody górnicze, przewody sterownicze 
górnicze, kable światłowodowe górnicze, specjalistyczne kable telekomunikacyjne 
górnicze – na okres 36 miesięcy, 

2) na pozostałe kable elektroenergetyczne (w tym górnicze) i przewody – na okres 
60 miesięcy. 

2. Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania przez obie Strony dokumentu 
WZ (wydanie materiału na zewnątrz) każdej partii dostarczonego materiału. 

3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający 
stwierdzi wystąpienie wady towaru objętego Gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia 
Wykonawcy reklamacji (dalej Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą 
elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 3 dni od zgłoszenia 
Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa 
się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

4. Reklamacje, o których mowa w ust. 3, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na 
adres e-mail Wykonawcy: ……………………, przez osobę wskazaną w § 3 ust.14 lit. a) 
Umowy, uprawnioną do działania w tym zakresie jednoosobowo. Wykonawca 
potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: 
…………………………… W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym 
zakresie są jednoosobowo następujące osoby: 

- ………………………………………………..……………..,  

- …………………………………………………………….. .  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od 
dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego, usunąć wadę. W uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych Zamawiający, na 
wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu 
przewidzianego w zdaniu poprzedzającym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie, o którym 
mowa w ust. 5, usunąć na własny koszt wadę, a gdyby to nie było możliwe – dostarczyć 
nowy, wolny od wad towar objęty Gwarancją lub odpowiednią, objętą Reklamacją, jego 
część. W przypadku towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu 
Zamawiającego kosztami wynikającymi z demontażu i wytransportowania towaru oraz 
ponownego montażu na dole kopalni obciążony zostanie Wykonawca na podstawie 
faktury Zamawiającego sporządzonej w oparciu o wykonaną przez niego kalkulację 
kosztów. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego towaru objętego 
Gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw towaru objętego 
Gwarancją, okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego 
od wad towaru objętego Gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca 
wymienił część towaru objętego Gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się 
odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres Gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego Gwarancją 
Zamawiający nie mógł z niego korzystać. Ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

8. Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady towaru objętego Gwarancją lub jego części 
albo nie usunie jej w terminie, o którym mowa w ust.  5, Zamawiający będzie 
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uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia wady na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca z tytułu udzielonej Gwarancji, wystawi i dostarczy Zamawiającemu kartę 
gwarancyjną obejmującą szczegółowe warunki Gwarancji, która stanowi załącznik nr 4 
do Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy i karty 
gwarancyjnej stosuje się w tym zakresie postanowienia korzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów 
Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem. 

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych 
z uwzględnieniem postanowień ust. 12-15. 

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi: 

1) na kable sygnalizacyjne górnicze, przewody górnicze, przewody sterownicze 
górnicze, kable światłowodowe górnicze, specjalistyczne kable telekomunikacyjne 
górnicze – na okres 36 miesięcy, 

2) na pozostałe kable elektroenergetyczne (w tym górnicze) i przewody – na okres 
60 miesięcy, 

licząc od dnia podpisania przez obie Strony dokumentu WZ. 

13. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez 
uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

14. Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 3, przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu 
Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze, 
przez uprawnioną przez Zamawiającego osobę tam wskazaną. 

15. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.  

 

§ 7  

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach: 

1.1. w przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie przedmiotu Umowy, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 
wykonanie części Umowy wynikającej z zamówienia Zamawiającego, której termin 
wykonania nie został dochowany - za każdy dzień opóźnienia;  

1.2. w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie 
gwarancji/rękojmi - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 2 Umowy - 
za każdy dzień opóźnienia;  

1.3. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości 
bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 2 
Umowy;  

1.4. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w części, 
bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia, które 
przysługiwałoby Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie części Umowy, od 
której wykonania odstąpiono; 
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1.5. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w § 9 
Umowy – w wysokości 0,01% kwoty netto określonej w § 5 ust. 2 Umowy, za każde 
jednokrotne naruszenie tego obowiązku. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy 
kar umownych w następujących przypadkach: 

2.1. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy 
w całości bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10 % kwoty netto określonej 
w § 5 ust.2 Umowy; 

2.2. w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w części, z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy 
w części, bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 10% wynagrodzenia, które 
przysługiwałoby Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie części Umowy, 
od której wykonania odstąpiono. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu 
obciążeniowego. 

4. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy 
w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

6. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 
dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie 
cywilnym. 

 

§ 8  

SIŁA WYŻSZA 

1. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 
uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 
Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności: 

1) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne 
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne; 

2) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 

3) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu; 

4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 
z wyłączeniem strajków u Stron. 

2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się 
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, 
zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę 
Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła 
się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe 
wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich 
zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do 
zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane 
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wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze 
długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden 
miesiąc, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub 
rozwiązania Umowy. 

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną 
porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej 
zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. 

5. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z 
ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 
trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

 

§ 9  

POUFNOŚĆ 

1. Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej 
tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się 
traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).  

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub 
pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową 
(w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, 
w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez 
względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub 
wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, 
w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, 
prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, 
w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, 
z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi 
jest powiązany kapitałowo lub umownie ( Informacje Poufne).  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać, 
upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub 
wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych: 

1) które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

2) które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania 
Wykonawcy do zachowania poufności; 

3) które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich 
informacji; 

4) których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz; 

5) które stanowią informacje powszechnie znane.  

5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje 
Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu 
Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do 
zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania 
takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.  
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6. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże 
Wykonawcę bezterminowo, także w razie wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od 
Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde 
pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie 
dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania 
i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który 
Wykonawca uprawniony jest zachować.  

 

 

§ 10  

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa w zakresie ochrony środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego 
Zintegrowanym Systemem Zarządzania Wykonawca zobowiązuje się również do 
zapoznania się i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań 
szczególnych dotyczących ochrony środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do takiego postępowania w trakcie wykonywania Umowy, 
aby było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie wykonywania Umowy powstaną odpady, to jest 
on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów oraz zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia kart ewidencji i kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, 

2) gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska 
naturalnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie audytów w zakresie przestrzegania 
postanowień niniejszego paragrafu przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu 
wykonywania Umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego 
u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 

 

 

§ 11 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ 

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia SA – 
jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na 
podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy 
w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych 
wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259). 
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§ 12 

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 
wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
stanowiącej załącznik nr 3 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – 
nazwa, adres, NIP) do Umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie w składzie Grupy Kapitałowej. 

 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej 
odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem 
cywilnym. 

2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie 
ust. 1 oraz innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić 
w całości lub części, jeżeli Wykonawca naruszy istotny obowiązek określony w Umowie, 
a w szczególności: 

1) nie przedłoży przed dniem określonym w Umowie jako dzień rozpoczęcia dostawy lub 
wydania przedmiotu Umowy właściwych pozwoleń lub innych dokumentów 
wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy;  

2) nie rozpocznie dostawy lub nie wyda przedmiotu Umowy w terminie bez uzasadnionej 
przyczyny lub przerwie dostawę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 30 dni; 

3) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa w § 9 
Umowy; 

4) nie usunie wad towaru objętego Gwarancją lub jego części w terminie określonym 
zgodnie z § 6 ust. 6 (5) Umowy; 

5) nie usunie wad towaru objętego rękojmią w terminie określonym zgodnie z § 6 ust. 17 
(13) Umowy; 

6) nie wykona zobowiązania określonego w § 1 ust. 2 Umowy w terminie określonym 
w §2 ust. 4 Umowy. 

3. Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy Strona 
uprawniona może wykonać w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 
uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

 

§ 14 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres wskazany w §2 ust. 1 Umowy  

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron lub na 
podstawie § 8 ust 5. 

 

§ 15 

PRAWO  WŁAŚCIWE 

Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 
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§ 16 

SĄD WŁAŚCIWY 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw 
lub obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga 
pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. 

2. Druga strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających 
z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę 
dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych 
warunków lub przesłanek. 

 

§ 18 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość zmian postanowień Umowy w zakresie i na warunkach określonych 
w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy 
poprzez jego przedłużenie w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1, nie więcej 
jednak niż o 3 miesiące, jeżeli do dnia ................. wartość wszystkich zamówień 
złożonych przez Zamawiającego na podstawie Umowy nie osiągnie kwoty netto 
określonej w § 5 ust. 2. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy powodujących 
obniżenie kosztów realizacji Umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych towaru 
określonych w załączniku nr 1 do Umowy lub udzielenie przez Wykonawcę rabatu na 
dostarczony towar. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian parametrów jakościowych 
towaru na lepsze w stosunku do określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i ofercie Wykonawcy, wynikających z wprowadzenia w okresie realizacji 
Umowy nowości technicznych lub technologicznych. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy polegających na 
dopuszczeniu powierzenia przez Wykonawcę wykonania części przedmiotu Umowy 
podwykonawcom, jeżeli konieczność takiego powierzenia zaistnieje dopiero w trakcie 
realizacji Umowy, a Wykonawca nie mógł takiej konieczności przewidzieć w chwili 
składania oferty. 

 

§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie oświadczenia Stron, których skutkiem jest zmiana, rozwiązanie, wypowiedzenie 
lub odstąpienie od Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 16 Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja towaru wraz z cenami. 

Załącznik nr 2 - Cennik opakowań. 

Załącznik nr 3 - Lista jednostek zależnych, wchodzących w skład grupy kapitałowej 
Wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

Załącznik nr 4 - Karta gwarancji jakości. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 



Nr referencyjny: 93/2013/EEZP/JW               Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

Załącznik nr 1 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
a firmą ……………………..……………… 

 
 

Specyfikacja towaru wraz z cenami 
 

Część nr - …………………………………………………….. 

L.p. 
Typ (oznaczenie 
kabla i przekrój) 

Oferowany typ Producent 
Przewidywana 

ilość 
Jednostka  

miary 

Cena 
jednostkowa  

(netto)  
[zł/m] 

1 2 3 4 3 4 5 

1         [m]   

2         [m]   

…         [m]   

 
Część nr - …………………………………………………….. 

L.p. 
Typ (oznaczenie 
kabla i przekrój) 

Oferowany typ Producent 
Przewidywana 

ilość 
Jednostka  

miary 

Cena 
jednostkowa  

(netto)  
[zł/m] 

1 2 3 4 3 4 5 

1         [m]   

2         [m]   

…         [m]   

 
. 
. 
. 
 
Część nr - …………………………………………………….. 

L.p. 
Typ (oznaczenie 
kabla i przekrój) 

Oferowany typ Producent 
Przewidywana 

ilość 
Jednostka  

miary 

Cena 
jednostkowa  

(netto)  
[zł/m] 

1 2 3 4 3 4 5 

1         [m]   

2         [m]   

…         [m]   

 
 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 

do umowy zawartej pomiędzy 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. 

a firmą ……………………..……………… 
 
 
 

Cennik opakowań 
 

Lp. Rodzaj opakowania Typ / Średnica Cena netto 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 

do umowy zawartej pomiędzy 
Południowym Koncernem Węglowym S.A. 

a firmą ……………………..……………… 
 
 
 

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH 
 

WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY 
 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
 

Lp. Nazwa jednostki Adres  NIP 

1 2 3 4 

1.    

2.    

...    

 
 

LUB 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Oświadczamy, że ………………………………………………………… nie wchodzi 

w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych w rozumieniu przepisów 

o rachunkowości, wchodzących w skład ich Grupy Kapitałowej. 

 
 
 
 

WYKONAWCA: 
 
 
 
 

……………………………………. 
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Załącznik nr 4 
do umowy zawartej pomiędzy 

Południowym Koncernem Węglowym S.A. 
a firmą ……………………..……………… 

 
 

Karta gwarancji jakości 
 
sporządzona w dniu ……………………… 

1. Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy S.A. 

   ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno 

2. Wykonawca: …………………………………………….. 

3. Umowa nr: ………………………………………………………………………………………….. 

4. Przedmiot Umowy: Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla Zakładów 
Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. 

5. Data rozpoczęcia biegu Gwarancji: dzień podpisania przez obie Strony dokumentu WZ 
(wydanie materiału na zewnątrz) każdej partii dostarczonego materiału 

6. Warunki Gwarancji. 
 6.1 Wykonawca oświadcza, że przedmiot objęty Gwarancją został wykonany zgodnie 

z wymaganiami technicznymi i jakościowymi Zamawiającego, zawartą Umową oraz 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa. 

 6.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji: 
6.1.1. na kable sygnalizacyjne górnicze, przewody górnicze, przewody sterownicze 

górnicze, kable światłowodowe górnicze, specjalistyczne kable 
telekomunikacyjne górnicze – na okres 36 miesięcy 

6.1.2.  na pozostałe kable elektroenergetyczne (w tym górnicze) i przewody – na 
okres 60 miesięcy 

 6.3 Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady 
przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość 
użytkową, techniczną lub estetyczną. 

 6.4 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych 
w okresie Gwarancji. 

 6.5 Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części 
przedmiotu dostawy, w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej 
charakterem wady. 

 6.6 Ustala się poniższe terminy usuwania wad: 
6.6.1  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad niezwłocznie, ale 

nie później niż w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, 
zawiadamiając Zamawiającego o terminie ich usunięcia. 

6.6.2 W przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę 
w wyznaczonym terminie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
innemu podmiotowi, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym 
usunięciem kosztami i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych 
w Umowie kar umownych. 

 6.6.3 Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 6.7 W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, okres Gwarancji dla przedmiotu 

naprawy lub wymiany biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokołu 
przyjęcia wymiany lub naprawy. 

 6.8 Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego w skutek nieusuniętej 
wady utrudnione lub uniemożliwione było korzystanie z przedmiotu objętego 
Gwarancją. 
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 6.9 Wykonawca jest zwolniony z dpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli 

wykaże, że: 
a) wady powstały na skutek siły wyższej, 
b) wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu 

objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub 
osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 6.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie 
usuwanie wad. 

7. Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające 
z rękojmi 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA, 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A. 

 
Misja Grupy: 

Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości 
firmy 

 

Wizja Grupy: 
Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie 

 

Nadrzędny cel strategiczny: 
Ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy 

 

Cel główny: 
Zwiększenie wartości Grupy Tauron poprzez dostarczenie konkurencyjnego kosztowo paliwa dla 

Grupy oraz optymalizację wolumenu sprzedaży pozostałych produktów. 

 
 

Naszą polityką w zakresie jakości jest: 

 dążenie do dostosowania poziomu produkcji węgla handlowego do potrzeb Grupy TAURON 
Polska Energia S.A., 

 rozwój działalności poprzez kompleksowe projektowanie i planowanie produkcji oraz działania 
inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii 
stosowanych w zakładach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A., 

 zwiększenie efektywności zarządzania, wzrost wydajności procesów technologicznych, 
zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do 
uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta, 

 rozwój systemu zarządzania kapitałem ludzkim i środkami produkcji zgodnie 
z najnowocześniejszymi trendami. 

 
Naszą polityką w zakresie środowiska jest: 

 optymalizacja parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek, 
 minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych, 
 optymalizacja kierunków zagospodarowania odpadów i zwiększenie skuteczności realizacji 

przyjętych zadań w tym zakresie, 
 zapobieganie zanieczyszczeniom. 

 
Naszą polityką w zakresie BHP jest: 

 realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, 
chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy, 

 poprawa warunków pracy poprzez utrzymanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz 
wprowadzenie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki 
środowiska pracy, 

 systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych. 
 

Kadrę zarządzającą i kierującą zobowiązuje się także do: 

 spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, 
w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych 
kontraktów, 

 prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, 
mogących wywierać wpływ na środowisko, 

 podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie 
jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego 
pracowników poprzez szkolenia, 

 zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki, 
 ciągłego doskonalenia Systemu. 
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……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

        (miejscowość) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej 
 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych dla 
Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 
 

 

 

Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe 

nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


