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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi 
wykonawcami usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem 
samochodowym w roku 2015 dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie. 

 

II. Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy ramowej przewóz 
towarów i odpadów transportem samochodowym w zakresie: 

Część 1 – transport towarów (materiałów sypkich) ciągnikiem siodłowym z naczepą 
samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony.  

Część 2 – transport odpadów ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowczą 
o ładowności minimum 22 tony. 

Część 3 – transport towarów i/lub odpadów na trasie ZG Janina – ZG Sobieski  
– ZG Janina lub ZG Sobieski - ZG Janina – ZG Sobieski ciągnikiem 
siodłowym z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony,  
w pętli (długość pętli ok. 50 km). 

 

III. Sposób udzielenia zamówienia. 

1. W trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
Zamawiający wybierze maksymalnie siedmiu Wykonawców dla każdej części 
zamówienia, według kryterium oceny ofert: cena brutto – waga 100%, do zawarcia 
Umowy Ramowej. 

2. Wg aktualnych potrzeb Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi zawarł Umowę 
Ramową do udziału w dalszym trybie postepowania celem zawarcia Umowy 
Wykonawczej. 

3. W Zaproszeniu do złożenia oferty na Umowę Wykonawczą, Zamawiający określi 
informacje niezbędne do skalkulowania ceny oferty przez Wykonawców, tj.:  

a)  relację przewozu; 

b)  wolumen przewozów; 

c)  termin realizacji zamówienia; 

d)  szczególne wymogi realizacji zamówienia nieuregulowane Umową Ramową; 

e)  miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert na wykonanie zamówienia; 

f)  termin związania ofertą na wykonanie zamówienia; 

g)  termin rozpoczęcia i zakończenia prac. 

4. Wykonawca winien przewidzieć w cenie oferty wszelkie koszty dla zrealizowania 
zamówienia, w tym ryzyko związane z charakterem zamawianej usługi. 

5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy nie obejmuje ruchu taboru samochodowego 
Wykonawcy przed wykonaniem i po wykonaniu przewozu, tj. dojazdu do miejsca 
załadunku oraz drogi powrotnej po rozładunku.  

6. Warunki cenowe dla postepowania celem zawarcia Umowy Wykonawczej nie mogą być 
mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki określone w Umowie Ramowej.  
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7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na Umowę Wykonawczą  
w drodze aukcji elektronicznej lub negocjacji, wg kryterium cena brutto oferty - waga 
100%. 

8. Zamawiający zaprosi Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę, do zawarcia 
Umowy Wykonawczej. 

9. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będzie wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych lub tygodniowych odrębne zamówienie 
pisemne, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy Wykonawczej.  

10. Zamówienia przekazywane będą Wykonawcom drogą elektroniczną w formacie PDF  
lub faksem oraz w wersji papierowej na adresy wskazane w Umowie Ramowej. 
Wykonawca winien potwierdzić otrzymanie zamówienia w terminie 2 dni roboczych. 

11. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia zgodny z zamówieniem. 

 

IV. Warunki organizacyjno – techniczne wykonywania przewozów:  

 wspólne dla części 1, 2 i 3 postępowania 

1. Transport materiałów masowych (towarów i/lub odpadów) odbywał się będzie z punktów 
załadunku wskazanych przez Zamawiającego do Odbiorców przy użyciu ciągników 
siodłowych z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony. 

2. Zamawiający wymagał będzie gotowości do świadczenia usług przez Wykonawcę 
w systemie 24 godzinnym (3 zmiany po 8 godz.), w dni robocze tj. od poniedziałku 
do piątku oraz w razie konieczności, w dni ustawowo wolne od pracy na wyraźne 
zamówienie złożone przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawczej dostarczy osobie 
odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego listę samochodów 
(marka, nr rejestracyjny, ładowność, dopuszczalna masa całkowita (DMC)), które będą 
realizować usługę związaną z Umową Wykonawczą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poleceń osób dozoru Zamawiającego 
uprawnionych do nadzoru i kontroli prowadzonych prac.  

5. Przewóz będzie się odbywał zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 
transportowego ciągnikami siodłowymi z naczepami samowyładowczymi o ładowności 
minimum 22 tony. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokumentowanie czynności przewozowych. 

7. Załadunku towaru na środki transportu dokonuje Zamawiający w obecności osoby 
wykonującej przewóz w imieniu Wykonawcy. Zamawiający dokonuje ważenia towaru 
na legalizowanych wagach. Wynik ważenia wskazany na dokumencie wywozowym 
potwierdza osoba wykonująca przewóz w imieniu Wykonawcy. 

8. Osoba wykonująca przewóz w imieniu Wykonawcy zaopatrzona w dokument wywozowy, 
po dokonaniu przewozu i rozładunku towaru u Odbiorcy wskazanego w Umowie 
Wykonawczej, winna żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia towaru od osoby 
uprawnionej do potwierdzania odbiorów na dokumencie wywozowym wraz z datą  
i godziną rozładunku.  

9. Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie przewożonych materiałów 
oraz ich dozorowanie podczas transportu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy wykonywaniu 
usług transportem samochodowym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  
odszkodowawczą wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe z jego 
winy w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. 
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11. Wykonawca zagwarantuje optymalną wydajność jednostek transportowych, jednakże 
masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) 
zapisanej w dowodzie rejestracyjnym danej jednostki. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zanieczyszczeniem dróg 
oraz ich ewentualnym uszkodzeniem związanym z realizowaniem usługi. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, utratę  
lub ubytek ponadnormatywny (dopuszczalna różnica wag netto nie może przekraczać 
0,8%, większa różnica wag netto musi być niezwłocznie wyjaśniona przez osoby 
odpowiedzialne za realizację usługi odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) 
powierzonych mu do transportu materiałów, dokumentów oraz inne straty, które poniósł 
Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez 
Wykonawcę. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówionych usług,  
w szczególności w przypadku awarii urządzeń produkcyjnych Zamawiającego lub 
urządzeń Odbiorcy. W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
roszczeń. 

15. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie jeżeli realizacja zamówienia będzie niższa  
od określonej w Umowie Wykonawczej. 

16. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji 
Przedmiotu Umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku traktowane 
będzie, jako rażące naruszenie postanowień Umowy, upoważniające Zamawiającego 
do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 dla części 1 postępowania  

17. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych lub tygodniowych odrębne zamówienia 
pisemne, określające ilość ton oraz relację przewozu.  

18. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagało dysponowania co najmniej 
20 ciągnikami siodłowymi z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony  
wraz z kierowcami. 

19. Szacunkowa ilość ton towarów (materiałów masowych) do przewozu: 

 (Faktyczna ilość materiałów uzależniona będzie od ilości i wielkości zleceń pozyskanych przez 

Zamawiającego w okresie trwania umowy i może różnić się od szacunkowej ilości podanej  
w niniejszej specyfikacji) 
 
 

Odległość 
[km] 

do 30 km 
od powyżej  

30 km 
do 60 km  

od powyżej  
60 km 

do 95 km 
powyżej 95 km 

 

Szacunkowa ilość  
towarów do przewozu 

[t] 
40 000 t 600 000 t 100 000 t 20 000 t 

Razem: 
760 000 ton 

 

 

 dla części 2 postępowania 

20. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych lub tygodniowych odrębne zamówienia 
pisemne, określające ilość ton oraz relację przewozu. 
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21. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagało dysponowania co najmniej  
4 ciągnikami siodłowymi z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony  
wraz z kierowcami. 

22. Szacunkowa ilość ton odpadów do przewozu: 

(Faktyczna ilość materiałów uzależniona będzie od ilości i wielkości zleceń pozyskanych przez 
Zamawiającego w okresie trwania umowy i może różnić się od szacunkowej ilości podanej  
w niniejszej specyfikacji) 

 

Odległość 
[km] 

do  25 km 
od powyżej  

25 km 
do 30 km 

od powyżej  
30 km  

do 45 km 
powyżej 45 km 

 

Szacunkowa ilość  
odpadów do przewozu 

[t] 
180 000 t 150 000 t 150 000 t 100 000 t 

Razem: 
580 000 ton 

 

 dla części 3 postępowania 

23. Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia usługi w zakresie transportu towarów 
i/lub odpadów na trasie ZG Janina – ZG Sobieski – ZG Janina  
lub ZG Sobieski - ZG Janina – ZG Sobieski (długość pętli ok. 50 km), ciągnikiem 
siodłowym z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony. 

24. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych odrębne zamówienia pisemne, 
określające ilość ton oraz relację przewozu. 

25. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagało dysponowania co najmniej 
2 ciągnikami siodłowymi z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony 
wraz z kierowcami. 

26. Szacunkowa ilość ton towarów/odpadów do przewozu: 

 
(Faktyczna ilość materiałów uzależniona będzie od ilości i wielkości zleceń pozyskanych przez 
Zamawiającego w okresie trwania umowy i może różnić się od szacunkowej ilości podanej  
w niniejszej specyfikacji)  
 

 

Relacja materiał 
ilość  

[t] 

ZG Janina - ZG Sobieski - ZG Janina 
(pętla 50 km) 

 

lub 
 

ZG Sobieski - ZG Janina - ZG Sobieski 
(pętla 50 km) 

odpady 
 

         towary 
200 000 t 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

 

 

           (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ OFERTY 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  
w celu zawarcia Umowy ramowej pod nazwą:  

 
Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami  

usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich)  
i odpadów transportem samochodowym w 2015 roku  

dla potrzeb TAURON Wydobycie 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 

  

 

 

 

                                                 
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. 
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Dane Osoby Uprawnionej4: 

 

Oznaczenie Osoby Uprawnionej 

 

Ulica  Nr lokalu 

  

Kod pocztowy Miejscowość Państwo 

   

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 PESEL 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 w celu zawarcia Umowy 

ramowej pod nazwą „Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami 

usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem 

samochodowym w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.” 

oznaczonego numerem  referencyjnym: 2015/TWD/TWD/00028/L (Sprawa  

nr 69/2014/EEZP/AP) i dopuszczeniem przez Zamawiającego do składania ofert 

częściowych. 

                                                 
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.   

5
  Dane powinny być zgodne z danymi umieszczonymi w podpisie elektronicznym. 
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1. Oświadczamy, że składamy ofertę na następujące części Przedmiotu Zamówienia: 
 
 

1.1. Część nr 1 – Transport towarów (materiałów sypkich) ciągnikiem 
siodłowym z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony.  

W ramach oferty dotyczącej Części nr 1: zamówienie zostanie przez nas wykonane za 

Cenę brutto: ………………………………………………… PLN  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

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

………………………………………………………………………………………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ………………………………… PLN (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………………….) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%.  

Sposób wyliczenia Ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik 

nr 1 do Formularza Oferty.  

 

 

 

1.2. Część nr 2 - Transport odpadów ciągnikiem siodłowym z naczepą 
samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony.  

W ramach oferty dotyczącej Części nr 2: zamówienie zostanie przez nas wykonane za 

Cenę brutto: ………………………………………………… PLN  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

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

………………………………………………………………………………………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ………………………………… PLN (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………………….) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%.  

Sposób wyliczenia Ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik 

nr 1 do Formularza Oferty.  
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1.3. Część nr 3 - Transport towarów i/lub odpadów na trasie ZG Janina –  
ZG Sobieski – ZG Janina lub ZG Sobieski – ZG Janina – ZG Sobieski 
ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowczą o ładowności 
minimum 22 tony (długość pętli ok. 50 km) 

W ramach oferty dotyczącej Części nr 3: zamówienie zostanie przez nas wykonane za 

Cenę brutto: ………………………………………………… PLN  

(słownie złotych: …………………………………………………………………………) 

Na Cenę brutto składa się: 

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

………………………………………………………………………………………………….) 

Kwota podatku VAT w wysokości ………………………………… PLN (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………………….) 

wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według 

obowiązującej stawki …………………..%.  

Sposób wyliczenia Ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik 

nr 1 do Formularza Oferty.  

 

 

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. 

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 Ramowej 
wraz ze wszystkimi załącznikami.  
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8. Wadium w wysokości ...................................................... PLN  

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………..) 

w formie ……………………………………………………….. zostało wniesione  

w wymaganym przez Zamawiającego terminie i na cały okres związania ofertą.  

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy:  
 
 
……………………………………………….. 

          (właściciel rachunku) 
 

……………………………………………….. 
          (nazwa banku) 

 
 
nr rachunku ………………………………… 

 

wadium wniesione w formie niepieniężnej prosimy zwrócić przesyłając na adres: 

 

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

 

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

 

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

10. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do: 

Podpisania Umowy Ramowej 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. 

13. Przy wykonaniu Przedmiotu Zamówienia  

 powierzymy wykonanie/*    

 nie powierzymy wykonania /* 

części lub całości Przedmiotu Zamówienia podwykonawcom. 
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14. Oświadczamy, że będziemy ponosić solidarną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zamówienia6. 

 

D.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 
Wykonawca załączy do Formularza Oferty następujące dokumenty7: 

1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………. dnia …………………. 

 (miejscowość) 

 

 

 

 

 

 

     …………………………………………………………………… 

    (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 

 

*/ niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Oświadczenie Wykonawców składających wspólnie ofertę. 

7
  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 w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia Umowy ramowej pod nazwą: 

„Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich)  

i odpadów transportem samochodowym w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.”. 

 
Część nr 1 zamówienia – Transport towarów (materiałów sypkich) ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowczą  

o ładowności minimum 22 tony. 

 

Lp Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 
szacunkowa 

[j.m.] 

 
Cena jednostkowa 

NETTO 
[PLN/j.m.] 

CENA  
NETTO 

 
[PLN] 

Stawka 
podatku 

VAT  
[%] 

Podatek VAT  
[PLN] 

CENA  
BRUTTO 

 
[PLN] 

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

1 
Transport towarów  

– odległość do 30 km 
tona 40 000      

2 
Transport towarów  

– odległość od powyżej 30 km do 60 km 
tona 600 000      

3 
Transport towarów  

– odległość od powyżej  60 km do 95 km 
tona 100 000      

4 
Transport towarów  

– odległość powyżej 95 km 
tona 20 000      

5 
                                                                                

                                                         CENA OFERTY  
                                                         RAZEM [poz 1 ÷ 4] 

 X   

 
 
Cena brutto oferty - słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
1
  Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. 
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Część nr 2 zamówienia – Transport odpadów ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowczą  

o ładowności minimum 22 tony. 

 

Lp Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 
szacunkowa 

[j.m.] 

 
Cena 

jednostkowa 
NETTO 

[PLN/j.m.] 

CENA  
NETTO 

 
[PLN] 

Stawka 
podatku 

VAT  
[%] 

Podatek VAT  
[PLN] 

CENA  
BRUTTO 

 
[PLN] 

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

1 
Transport odpadów 

 – odległość do 25 km 
tona 180 000      

2 
Transport odpadów  

– odległość od powyżej 25 km do 30 km 
tona 150 000      

3 
Transport odpadów 

 – odległość od powyżej 30 km do 45 km 
tona 150 000      

4 
Transport odpadów  

– odległość powyżej 45 km 
tona 100 000      

5 

                                                                                  
                                                         CENA OFERTY  

                                                         RAZEM [poz 1 ÷ 4] 
 

 X   

 
 
Cena brutto oferty - słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Część nr 3 zamówienia – Transport towarów i/lub odpadów na trasie ZG Janina –  

ZG Sobieski – ZG Janina lub ZG Sobieski – ZG Janina – ZG Sobieski ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowczą  
o ładowności minimum 22 tony (długość pętli ok. 50 km) 

 

Lp Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 
szacunkowa 

[j.m.] 

 
Cena jednostkowa 

NETTO 
[PLN/j.m.] 

CENA  
NETTO 

 
[PLN] 

Stawka 
podatku 

VAT  
[%] 

Podatek VAT  
[PLN] 

CENA  
BRUTTO 

 
[PLN] 

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

1 

Transport towarów/odpadów 
 
ZG Janina – ZG Sobieski – ZG Janina 

lub 
ZG Sobieski – ZG Janina – ZG Sobieski 

tona 200 000      

2 
                                                                                  

                                                         CENA OFERTY  
 

 X   

 
 
 
Cena brutto oferty - słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
     …………………………………………………………………… 

    (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

                   (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

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

 

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej pod 
nazwą „Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług 
spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym 
w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie 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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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

          (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania 

 

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej pod 
nazwą „Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług 
spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym 
w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.”. 

 

 

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

PZP. 

 

 
 
 

 
……………………………………………………….. 

(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej pod 
nazwą „Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług 
spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym 
w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie 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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Załącznik nr 6 do SIWZ 

……………………………………….. 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

         (miejscowość) 

 

WYKAZ USŁUG 

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej pod 
nazwą „Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług 
spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym 
w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie 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 usług 

w postaci dowodu 

potwierdzającego ich 

należyte wykonanie lub 

wykonywanie
3
  

[poświadczenie] 

1. 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

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

 

                                                 
3 Dla każdej pozycji wykazu usług 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. 

W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy 
przedłożyć w ofercie w odniesieniu do tych podmiotów odpowiednio dokumenty określone w pkt 3.6.1. 
i 3.6.3. SIWZ. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 

        (miejscowość) 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

dotyczące podwykonawców  

 

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej pod 
nazwą „Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług 
spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym 
w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.”. 
                 

 

 

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

podwykonawców / zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców 4. 

 

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje 5: 

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

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

 

 

 

 

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

                                                 
4
  Niepotrzebne skreślić. 

5
  Uzupełnić w przypadku, gdy zamówienie realizowane będzie z udziałem podwykonawców. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 
 
 
……………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
              (miejscowość) 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY 
dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej 

  
 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej pod 
nazwą „Zawarcie umowy ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług 
spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym 
w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.”. 
 

 
 
Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie 

finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

……………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
                                                                                                  (miejscowość) 

 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej pod nazwą „Zawarcie umowy ramowej  
z kwalifikowanymi wykonawcami usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym  
w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.”. 

 

WYKAZ TABORU SAMOCHODOWEGO, KTÓRYM DYSPONUJE WYKONAWCA  
przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia */**/ 

 
Część nr 1 zamówienia 
 

lp 
Marka ciągnika 

siodłowego 

Nr rejestracyjny 
ciągnika 

siodłowego 

Ładowność 
naczepy 

Nr rejestracyjny 
naczepy 

Podstawa 
dysponowania 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      
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15      

16      

17      

18      

19      

20      

 
 
Część nr 2 zamówienia 
 

lp 
Marka ciągnika 

siodłowego 

Nr rejestracyjny 
ciągnika 

siodłowego 

Ładowność 
naczepy 

Nr rejestracyjny 
naczepy 

Podstawa 
dysponowania 

1      

2      

3      

4      

 
 
Część nr 3 zamówienia 
 

lp 
Marka ciągnika 

siodłowego 

Nr rejestracyjny 
ciągnika 

siodłowego 

Ładowność 
naczepy 

Nr rejestracyjny 
naczepy 

Podstawa 
dysponowania 

1      

2      

 
   */ do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające dysponowanie wymaganym potencjałem technicznym. 
**/ do wszystkich wykazanych pojazdów należy dostarczyć kserokopię dowodu rejestracyjnego 
 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

……………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

……………………, dnia……………… 
                                                                                                 (miejscowość) 

 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej pod nazwą „Zawarcie umowy ramowej  
z kwalifikowanymi wykonawcami usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich) i odpadów transportem samochodowym  
w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A.”. 

 
WYKAZ OSÓB (KIEROWCÓW)  

POSIADAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia */ 

 
Część nr 1 zamówienia 
 

lp Imię i nazwisko 
Kategoria prawa 

jazdy 
Nr karty kierowcy Podstawa dysponowania 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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16     

17     

18     

19     

20     

 
 
Część nr 2 zamówienia 
 

lp Imię i nazwisko 
Kategoria prawa 

jazdy 
Nr karty kierowcy Podstawa dysponowania 

1     

2     

3     

4     

 
 
Część nr 3 zamówienia 
 

lp Imię i nazwisko 
Kategoria prawa 

jazdy 
Nr karty kierowcy Podstawa dysponowania 

1     

2     

 
*/ do wykazu należy załączyć kopie dokumenty potwierdzające posiadanie przez wykazane osoby wymaganych kwalifikacji (prawo 
jazdy oraz karta kierowcy). 

 
 

……………………………………………………….. 
(podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 

 

WZÓR UMOWY RAMOWEJ 

 

 

UMOWA RAMOWA 

 

zawarta w Jaworznie w dniu ......................................... pomiędzy: 

 

TAURON Wydobycie 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 Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 
zakładowy: 352.040.780,00 PLN, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 PLN,  

zwaną dalej „Zamawiającym” i reprezentowaną przez: 

 

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

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

 

a: 

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

z siedzibą w……………………………………………zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
………………………..………. w ………………….…….. Wydział …….……. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ………….……………., numer identyfikacji 
podatkowej NIP: ………….………..…., wysokość kapitału zakładowego: 
…………………………………. PLN,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

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

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

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną, 

 

 

Umowa została zawarta na podstawie 

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o zawarcie Umowy 
Ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na  „Zawarcie umowy ramowej  
z kwalifikowanymi wykonawcami usług spedycyjnych towarów (materiałów sypkich)  
i odpadów transportem samochodowym w 2015 roku dla potrzeb 
TAURON Wydobycie S.A w Jaworznie” – sprawa nr ……………………..……….. 

2. Protokół z aukcji elektronicznej / Oferty Wykonawcy (*) z dnia ……………………..  

* (wybrać właściwe) 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego nr ........................................ z dnia ................... 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY RAMOWEJ  
 

1. Przedmiotem Umowy Ramowej jest określenie ogólnych warunków świadczenia przez 
Wykonawcę usług przewozu towarów (materiałów masowych) i odpadów transportem 
samochodowym w 2015 roku dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie, które 
będą realizowane po zawarciu Umowy Wykonawczej. Umowa Wykonawcza stanowi 
podstawę rozpoczęcia świadczenia usług określonych w Umowie Ramowej  
i doprecyzowuje warunki istotne umowy. Wzór Umowy Wykonawczej stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszej Umowy Ramowej. 

2. Umowa Ramowa wiąże Strony na czas od dnia zawarcia umowy do dnia  31.12.2015 r. 

3. Zamawiający przewiduje w okresie wskazanym w ust. 2 zawarcie na podstawie 
niniejszej Umowy Ramowej, Umów Wykonawczych na realizację usług: 

a) w ramach części nr 1: transportu towarów (materiałów masowych) ciągnikiem siodłowym 
z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony z punktu załadunku 
wskazanego przez Zamawiającego do Odbiorcy wskazanego przez Zamawiającego; 

b) w ramach części nr 2: transportu odpadów ciągnikiem siodłowym z naczepą 
samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony z punktu wydawania wskazanego 
przez Zamawiającego do Odbiorcy wskazanego przez Zamawiającego; 

c) w ramach części nr 3: transportu towarów i/lub odpadów na trasie ZG Janina –  
ZG Sobieski – ZG Janina lub ZG Sobieski - ZG Janina – ZG Sobieski (długość pętli  
ok. 50 km) ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum  
22 tony. 

4. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie skutkuje powstaniem zobowiązania 
Zamawiającego do zaproszenia Wykonawców do składania ofert na Umowy 
Wykonawcze. 

5. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej zobowiązuje Wykonawców na wezwanie 
Zamawiającego do złożenia oferty  na zawarcie Umowy Wykonawczej na warunkach  
nie mniej korzystnych niż te wynikające z Umowy Ramowej, a przypadku wyboru oferty 
Wykonawcy złożonej w postępowaniu o zawarcie Umowy Wykonawczej do podpisania, 
a także realizacji Umowy Wykonawczej. 

 

II. PRZEDMIOT UMOWY WYKONAWCZEJ 
 

1. Umowa Wykonawcza na realizację usługi zawierana jest zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych w ramach niniejszej Umowy Ramowej. 

2. Wg aktualnych potrzeb Zamawiający zaprosi Wykonawców, z którymi zawarł Umowy 
Ramowe do udziału  w dalszym trybie postępowania celem zawarcia Umowy 
Wykonawczej. 

3. W Zaproszeniu do złożenia oferty na Umowę Wykonawczą, Zamawiający określi 
informacje niezbędne do skalkulowania ceny oferty przez Wykonawców, tj.:  

a) relację przewozu; 

b) wolumen przewozów; 

c) termin realizacji zamówienia; 

d) szczególne wymogi realizacji zamówienia nieuregulowane Umową Ramową; 
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e) miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert na wykonanie zamówienia; 

f) termin związania ofertą na wykonanie zamówienia; 

g) termin rozpoczęcia i zakończenia prac;  

4. Wykonawca winien przewidzieć w cenie oferty wszelkie koszty dla zrealizowania 
zamówienia, w tym ryzyko związane z charakterem zamawianej usługi. 

5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy nie obejmuje ruchu taboru samochodowego 
Wykonawcy przed wykonaniem i po wykonaniu przewozu, tj. dojazdu do miejsca 
załadunku oraz drogi powrotnej po rozładunku.  

6. Warunki cenowe dla postepowania celem zawarcia Umowy Wykonawczej nie mogą być 
mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki określone w niniejszej Umowie 
Ramowej.  
Za warunki mniej korzystne dla Zamawiającego uważa się:  

a) wyższe ceny niż wskazane w Umowie Ramowej; 

b) dłuższy termin gotowości wykonania usługi niż wskazane w Umowie Ramowej; 

c) krótszy termin płatności faktur niż wskazane w Umowie Ramowej. 

7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na Umowę Wykonawczą  
w drodze aukcji elektronicznej, wg kryterium cena brutto oferty - waga 100%. 

8. Zamawiający zaprosi wyłonionego Wykonawcę do zawarcia Umowy Wykonawczej. 

9. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będzie wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych lub tygodniowych odrębne zamówienie 
pisemne, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy Wykonawczej.  

10. Zamówienia przekazywane będą Wykonawcom drogą elektroniczną w formacie PDF  
lub faksem oraz w wersji papierowej na adresy wskazane w Umowie Ramowej. 
Wykonawca winien potwierdzić otrzymanie zamówienia w terminie 2 dni roboczych. 

11. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia zgodny z zamówieniem. 

 

ZASADY REALIZACJI UMOWY WYKONAWCZEJ 

§ 2 

 

Warunki organizacyjno – techniczne wykonywania przewozów: 

 wspólne dla części 1, 2 i 3 postępowania 

1. Transport materiałów masowych (towarów i/lub odpadów) odbywał się będzie z punktów 
załadunku wskazanych przez Zamawiającego do Odbiorców przy użyciu ciągników 
siodłowych z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony. 

2. Zamawiający wymagał będzie gotowości do świadczenia usług przez Wykonawcę 
w systemie 24 godzinnym (3 zmiany po 8 godz.), w dni robocze tj. od poniedziałku 
do piątku oraz w razie konieczności, w dni ustawowo wolne od pracy na wyraźne 
zamówienie złożone przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawczej dostarczy osobie 
odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego listę samochodów 
(marka, nr rejestracyjny, ładowność, dopuszczalna masa całkowita (DMC)) oraz wykaz 
osób, które będą realizować usługę związaną z Umową Wykonawczą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poleceń osób dozoru Zamawiającego 
uprawnionych do nadzoru i kontroli prowadzonych prac.  

5. Przewóz będzie się odbywał zgodnie z przepisami obowiązującego prawa 
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transportowego ciągnikami siodłowymi z naczepami samowyładowczymi o ładowności 
minimum 22 tony. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest dokumentowanie czynności przewozowych. 

7. Załadunku towaru na środki transportu dokonuje Zamawiający w obecności osoby 
wykonującej przewóz w imieniu Wykonawcy. Zamawiający dokonuje ważenia towaru 
na legalizowanych wagach. Wynik ważenia wskazany na dokumencie wywozowym 
potwierdza osoba wykonująca przewóz w imieniu Wykonawcy. 

8. Osoba wykonująca przewóz w imieniu Wykonawcy zaopatrzona w dokument wywozowy, 
po dokonaniu przewozu i rozładunku towaru u Odbiorcy wskazanego w Umowie 
Wykonawczej, winna żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia towaru od osoby 
uprawnionej do potwierdzania odbiorów na dokumencie wywozowym wraz z datą  
i godziną rozładunku.  

9. Wykonawca odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie przewożonych materiałów 
oraz ich dozorowanie podczas transportu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności przy wykonywaniu 
usług transportem samochodowym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  
odszkodowawczą wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe z jego 
winy w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia. 

11. Wykonawca zagwarantuje optymalną wydajność jednostek transportowych, jednakże 
masa całkowita pojazdu nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) 
zapisanej w dowodzie rejestracyjnym danej jednostki. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zanieczyszczeniem dróg 
oraz ich ewentualnym uszkodzeniem związanym z realizowaniem usługi. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, utratę  
lub ubytek ponadnormatywny (dopuszczalna różnica wag netto nie może przekraczać 
0,8%, większa różnica wag netto musi być niezwłocznie wyjaśniona przez osoby 
odpowiedzialne za realizację usługi odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) 
powierzonych mu do transportu materiałów, dokumentów oraz inne straty, które poniósł 
Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez 
Wykonawcę. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówionych usług,  
w szczególności w przypadku awarii urządzeń produkcyjnych Zamawiającego lub 
urządzeń Odbiorcy. W powyższym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
roszczeń. 

15. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie jeżeli realizacja zamówienia będzie niższa  
od określonej w Umowie Wykonawczej. 

16. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji 
Przedmiotu Umowy. Niedopełnienie przez Wykonawcę powyższego warunku traktowane 
będzie, jako rażące naruszenie postanowień Umowy, upoważniające Zamawiającego 
do wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 dla części 1 postępowania  

17. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych lub tygodniowych odrębne zamówienia 
pisemne, określające ilość ton oraz relację przewozu.  

18. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagało dysponowaniem co najmniej 
20 ciągnikami siodłowymi z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony  
wraz z kierowcami. 
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19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówionych usług  
w szczególności w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych (intensywnych 
opadów deszczu lub śniegu) wpływających negatywnie na parametry jakościowe lub 
techniczne przewożonych towarów. W powyższych sytuacjach Wykonawcy  
nie przysługuje prawo do  roszczeń. 

 

 dla części 2 postępowania 

20. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych lub tygodniowych odrębne zamówienia 
pisemne, określające ilość ton oraz relację przewozu. 

21. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagało dysponowaniem co najmniej  
4 ciągnikami siodłowymi z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony  
wraz z kierowcami. 

 

 dla części 3 postępowania 

22. Zamawiający wymaga zrealizowania zamówienia usługi w zakresie transportu towarów 
i/lub odpadów na trasie ZG Janina – ZG Sobieski – ZG Janina lub ZG Sobieski -  
ZG Janina – ZG Sobieski (długość pętli ok. 50 km), ciągnikiem siodłowym z naczepą 
samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony. 

23. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych lub tygodniowych odrębne zamówienia 
pisemne, określające ilość ton oraz relację przewozu. 

24. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagało dysponowaniem co najmniej 
2 ciągnikami siodłowymi z naczepą samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony  
wraz z kierowcami. 

 

ZASADY ROZLICZEŃ 

§ 3 

1. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usługi będą wystawione na podstawie 
Umowy Wykonawczej w okresach miesięcznych lub tygodniowych oraz na dni wolne 
odrębne zamówienia pisemne, określające ilość ton oraz relację przewozu . 

2. Stawki netto za przewiezienie materiałów (towarów, odpadów) będą każdorazowo 
ustalane w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Ramowej przy zawieraniu Umowy 
Wykonawczej, jednak nie będą wyższe niż wskazane w załączniku nr 1 do Umowy 
Ramowej.  

3. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu dokumentu wywozowego zwróci 1 egzemplarz  
(dla każdego rozładunku) osobie odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony 
Zamawiającego – pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych 
określonych w § 5 ust.1 lit. c) do niniejszej Umowy. 

4. Na podstawie potwierdzonych przez Odbiorcę (wskazanego w Umowie Wykonawczej) 
dokumentów wywozowych, Zamawiający wystawi Protokół Wykonania Usługi 
Przewozowej. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wyliczenia wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie liczone będzie, jako iloczyn stawki przewozowej określonej w Umowie 
Wykonawczej oraz ilości ton materiałów przewiezionych wskazanych w Protokole 
Wykonania Usługi Przewozowej. 

6. Fakturowanie świadczonych usług będzie dokonywane przez Wykonawcę w okresach 
miesięcznych.  
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7. Zapłata za wykonane i odebrane usługi zostanie dokonana na podstawie prawidłowo 
wystawionych faktur, do których będą załączone Protokoły Wykonania Usługi 
Przewozowej (kserokopie).  

8. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

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

10. Faktury należy przesłać na adres: 

TAURON Wydobycie S.A. 

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

„ZG …………………..” 

w terminie 7 dni od daty potwierdzenia wykonania usługi za dany miesiąc. 

11. Faktury wystawione z tytułu usług spedycyjnych muszą zawierać numer, pod którym 
Umowa Wykonawcza została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. 

Faktura bez numeru Umowy Wykonawczej nie jest prawidłowo wystawioną fakturą 
w rozumieniu ust. 8. 

12. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum: Faktury z tytułu realizacji umowy 
wystawiane będą przez Lidera Konsorcjum. W przypadku, gdy Wykonawcą są 
działające wspólnie dwa lub więcej podmioty gospodarcze nietworzące konsorcjum, 
faktury z tytułu wykonywania niniejszej umowy wystawiane będą przez …………………. 

 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy licencji wydanej na podstawie 
ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz.1414  
z późn. zm.) - dla części 1, 2 i 3 postępowania.  

W przypadku gdy ważność licencji, będzie krótsza od obowiązywania umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć osobie odpowiedzialnej za realizację umowy 
ze strony Zamawiającego, przed końcem terminu obowiązywania dotychczasowej, nową 
licencję ważną na pozostały czas realizacji umowy pod rygorem kar umownych; 

b) posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy certyfikatu kompetencji 
zawodowych wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych, o którym mowa w Ustawie  
o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (Dz.U. 2013 poz.1414 z późn. zm.) -  
dla części 1, 2 i 3 postępowania. 

W przypadku, gdy ważność certyfikatu kompetencji zawodowych, będzie krótsza  
od obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć osobie 
odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, przed końcem terminu 
obowiązywania dotychczasowego, nowy certyfikat ważny na pozostały czas realizacji 
umowy pod rygorem kar umownych.  

c) posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy zezwolenia na transport odpadów 
o kodach 01 04 12 i 01 01 02, wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych 
z późn. zm. - dla części 2 i 3 postępowania. 

W przypadku gdy ważność zezwolenia (decyzji) na transport odpadów będzie krótsza od 

http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2007/DU2007Nr125poz%20874.asp
http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2007/DU2007Nr125poz%20874.asp
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obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć osobie 
odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, przed końcem terminu 
obowiązywania dotychczasowej, nową decyzję ważną na pozostały czas realizacji 
umowy pod rygorem kar umownych. 

d) posiadanie przez cały okres obowiązywania umowy opłaconego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
użytkowania mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 

 dla części 1 - 200 000,00 zł, (słownie: dwieście tysięcy złotych); 

 dla części 2 -   80 000,00 zł, (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych); 

 dla części 3 -   20 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o OC delikt i OC kontrakt. 

W przypadku gdy ważność polisy ubezpieczeniowej będzie krótsza od obowiązywania 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć osobie odpowiedzialnej za realizację 
umowy ze strony Zamawiającego, przed końcem terminu obowiązywania 
dotychczasowej, nową polisę ważną na pozostały czas realizacji umowy pod rygorem 
kar umownych; 

e) przed przystąpieniem do wykonywania Umowy, Wykonawca musi posiadać  
i przedstawić Zamawiającemu wszystkie inne niezbędne decyzje i licencje 
administracyjne pozwalające na realizację Umowy; 

f) należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, postanowieniami 
Umowy, przepisami prawa i regulacjami Zamawiającego oraz Odbiorców wskazanych  
w Umowie Wykonawczej oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie 
Zamawiającego i u Odbiorców; 

g) przewiezienie w okresie obowiązywania Umowy materiałów (towarów, odpadów) 
do Odbiorców w ilości określonej w odrębnych zamówieniach pisemnych; 

h) przewóz materiałów (towarów, odpadów) Środkami Transportu niezanieczyszczonymi 
innymi produktami, sprawnymi technicznie i gotowymi do załadunku;  

i) przestrzeganie warunków technicznych załadunku i rozładunku; 

j) zabezpieczenie przewożonych materiałów (towarów, odpadów) oraz ich dozorowanie 
podczas transportu; 

k) wyposażenie pojazdów samochodowych w system umożliwiający wygenerowanie  
i wydruk raportu: 

 z przebiegu trasy; 

 postoje pojazdu. 

l) udostępnianie na żądanie Zamawiającego w formie pisemnej raportów o których mowa  
w § 4 ust.1 lit.k; 

m) dochowanie należytej staranności przy wykonywaniu usług transportem 
samochodowym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za uszkodzenie, zniszczenie, utratę lub ubytek 
ponadnormatywny (dopuszczalna różnica wag netto nie może przekraczać 0,8%, 
większa różnica wag netto musi być niezwłocznie wyjaśniona przez osoby 
odpowiedzialne za realizację usługi odpowiednio ze strony Zamawiającego  
i Wykonawcy) powierzonych mu do przewozu materiałów (towarów, odpadów) 
oraz za szkody powstałe z jego winy w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia; 

n) pokrycie kosztów związanych z zanieczyszczeniem dróg oraz ich ewentualnym 
uszkodzeniem związanym z realizowaniem przez Wykonawcę usługi; 
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o) dysponowanie taborem samochodowym (ciągniki siodłowe z naczepą samowyładowczą  
o ładowności minimum 22 tony) w ilości, co najmniej odpowiednio: 

 dla części nr 1  - 20 samochodów; 

 dla części nr 2  - 4 samochody; 

 dla części nr 3  - 2 samochody; 

(W przypadku umowy zawartej na więcej niż jedną część, w/w wartości ulegają 
sumowaniu.) 

p) dysponowanie osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje i uprawnienia (prawo 
jazdy kat. C+E, karta kierowcy) w ilości, co najmniej: 

 dla części nr 1:  20 kierowców; 

 dla części nr 2: 4 kierowców; 

 dla części nr 3: 2 kierowców; 

(W przypadku umowy zawartej na więcej niż jedną część, w/w wartości ulegają 
sumowaniu.) 

q) powiadamiania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałych lub przewidywanych 
przeszkodach w przewozie materiałów (towarów, odpadów); 

r) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych wypadkach przy pracy 
i innych zdarzeniach niebezpiecznych z udziałem pracowników Wykonawcy, podczas 
świadczenia usług na terenie Zamawiającego jak i Odbiorcy;  

s) niezwłocznego informowania Zamawiającego o utracie wymaganych prawem zezwoleń 
do wykonywania Przedmiotu Umowy oraz ich niezwłoczną aktualizację; 

t) Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji 
Przedmiotu Umowy; 

u) w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum lub działające wspólnie dwa lub więcej 
podmioty nietworzące Konsorcjum, wszystkie podmioty ponoszą względem 
Zamawiającego solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań 
określonych niniejszą Umową. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) załadunek podstawionych Środków Transportu; 

b) zapłata bezspornego wynagrodzenia za przewieziony materiał (towary, odpady); 

c) zapoznanie Wykonawcy z obowiązującymi regulaminami na terenie zakładu 
Zamawiającego. 

 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

§ 5 

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

a) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy Ramowej w całości 
lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi 
od Umowy Ramowej w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości: 

 część nr 1 zamówienia –   65 000,00 zł; 

 część nr 2 zamówienia –   30 000,00 zł; 

 część nr 3 zamówienia –   10 000,00 zł. 
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(W przypadku umowy zawartej na więcej niż jedną część, w/w wartości ulegają 
sumowaniu). 

b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z § 1 ust. I pkt.5 
niniejszej Umowy, Wykonawcy mogą zostać naliczona kara w wysokości 0,2% wartości 
netto Umowy Ramowej podpisanej z Wykonawcą, za każde jednorazowe naruszenie 
tego obowiązku; 

c) w trakcie realizacji Umowy Wykonawczej w przypadku opóźnienia trwającego dłużej 
niż 4 dni w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 3 ust. 5 Umowy 
Ramowej, Wykonawcy mogą zostać naliczone kary w wysokości 10% kwoty netto 
należnej Wykonawcy na podst. § 3 ust. 7 niniejszej Umowy; 

d) w trakcie realizacji Umowy Wykonawczej za opóźnienie w dostarczeniu aktualnych 
pozwoleń określonych w § 4 ust. 1 pkt. a), b), c) i d) umowy, – w wysokości 500,00 zł, 
za każdy dzień opóźnienia; 

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego  
w § 8 Umowy - w wysokości 100 000,00 zł za każde jednorazowe naruszenie tego 
obowiązku. 

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

a) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy Ramowej w całości lub części 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub gdy Zamawiający odstąpi od Umowy 
Ramowej w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości: 

 część nr 1 zamówienia –   65 000,00 zł; 

 część nr 2 zamówienia –   30 000,00 zł; 

 część nr 3 zamówienia –   10 000,00 zł. 

 (W przypadku umowy zawartej na więcej niż jedną część, w/w wartości ulegają 
sumowaniu). 

3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

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

5. 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. 

6. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 dni od daty sporządzenia dokumentu 
obciążeniowego. 

7. W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową 
Wykonawczą innemu Wykonawcy w wyniku: 

a) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług; 

b) odstąpienia od realizacji zamówienia z winy Wykonawcy; 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania  
stanowiącego różnicę pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez Zamawiającego  
u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z zawartej Umowy Wykonawczej. 
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NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 6 
 

1. Ze strony Zamawiającego: 

 Osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie umowy jest:  

………………………………… tel. …………………….…  e-mail. ………………………… 

………………………………… tel. …………………….…  e-mail. ………………………… 

 

 Osobą sprawującą nadzór nad realizacją umowy jest:  

………………………………… tel. …………………….…  e-mail. ………………………… 

………………………………… tel. …………………….…  e-mail. ………………………… 

2. Ze strony Wykonawcy: 

………………………………… tel. …………………….…  e-mail. ………………………… 

………………………………… tel. …………………….…  e-mail. ………………………… 

3. Osoba ze strony Wykonawcy, o której mowa w ust. 2, będzie sprawować funkcję stałego 
koordynatora, z którym osoby wymienione w ust. 1 będą miały stały kontakt telefoniczny 
umożliwiający usuwanie bieżących problemów wynikających z realizacji Umowy. 

4. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy nie wymaga sporządzenia aneksu 
do Umowy, lecz Strony zobowiązane są o tej zmianie nawzajem się poinformować 
w formie pisemnej. 

 

SIŁA WYŻSZA  

 § 7 

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: 

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

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

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

d) 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. 
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3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane 
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 7 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 bez zachowania okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 

 

POUFNOŚĆ 

§ 8 

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 późniejszymi zmianami). 

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: 

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

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

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

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

e) 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 
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do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania 
lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania 
i zaniechania własne. 

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. 

8. Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska  
Energia S.A. jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża 
zgodę na podawanie do publicznej informacji wiadomości informacji dotyczących 
przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. 
obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 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. 2009, Nr 33, poz. 259).  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych 
wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości 
stanowiącej załącznik nr 2. (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania Wykonawcy – 
nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9 

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: 

a) nie przedłoży przed dniem określonym w Umowie, jako dzień rozpoczęcia usługi 
będącej przedmiotu Umowy właściwych pozwoleń, decyzji lub innych dokumentów 
wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy; 

b) nie rozpocznie usługi będącej przedmiotem Umowy w terminie bez uzasadnionej 
przyczyny lub przerwie usługę i przerwa ta trwała będzie dłużej niż 2 dni; 

c) naruszy obowiązek zachowania poufności wynikający z Umowy, o którym mowa  
w § 8 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. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 10 

1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron  
lub na podstawie § 7 ust. 5. 

2. Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z 30-dniowym 
terminem wypowiedzenia na koniec miesiąca bez prawa Wykonawcy do 
odszkodowania. 

 

PRAWO WŁAŚCIWE 

§ 11 

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

 

 

SĄD WŁAŚCIWY 

§ 12 

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

 

 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

§ 13 

1. Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, a w szczególności ustanowienie na nich zastawu lub objęcie 
przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności. 

2. Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

3. 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. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

§ 14 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W związku z wdrożonym u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu 
Zarzadzania Wykonawca zobowiązuje się również do zapoznania się i przestrzegania 
obowiązujących u Zamawiającego uregulowań szczególnych dotyczących ochrony 
środowiska. 

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

3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną 
odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do: 

a) prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 
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b) 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 niniejszej umowy w związku z nadzorem w ramach obowiązującego 
u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarzadzania. 

 

 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

§ 15 

1. Każda ze Stron Umowy ma prawo wystąpienia o zmianę postanowień niniejszej Umowy. 
Wystąpienie o zmianę Umowy winno zawierać uzasadnienie. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków Umowy - z zastrzeżeniem art. 144 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Warunki Umowy są wiążące dla obu Stron, jeżeli: 

a) jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, to – o ile Strony nie uzgodnią 
postanowienia zastępczego o skutkach możliwie zbliżonych do oryginalnego – 
stosuje się art. 58 § 3 Kodeksu Cywilnego; 

b) po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe 
przepisy prawa lub nastąpi zmiana lub wprowadzone zostaną nowe bezwzględne 
obowiązujące normy powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa 
w odniesieniu, do jakości, ilości lub zakresu przedmiotu Umowy, wówczas Strona 
zawiadomi pisemnie druga Stronę o wystąpieniu powyższych zdarzeń, jednocześnie 
wzywając ją do podjęcia rozmów, zaś obie Strony dołożą starań, działając w dobrej 
wierze, w celu uzgodnienia właściwego sposobu postepowania w związku 
z ich wystąpieniem. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą 
być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, z zastrzeżeniem 
§ 6 ust. 4. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie  
art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

Załącznik nr 1 – Tabela Cenowa  

Załącznik nr 2 – Lista jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej 
Wykonawcy.  

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy Wykonawczej  

 

ZAMAWIAJĄCY:                      WYKONAWCA: 



Nr referencyjny: 2015/TWD/TWD/00028/L (Sprawa nr 69/2014/EEZP/AP)   

   

  

38 

 

Załącznik nr 1  do Umowy Ramowej 

 

TABELA CENOWA 

 

Część 1 - transport towarów (materiałów sypkich) ciągnikiem siodłowym z naczepą 
samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony  

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 
Cena jednostkowa 

[PLN/t] 

1 odległość do 30 km ……….. 

2 odległość od powyżej  30 do  60 km ……….. 

3 odległość od powyżej 60 do 95 km ……….. 

4 odległość powyżej 95 km ……….. 

 

Część 2 - transport odpadów ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowczą 
o ładowności minimum 22 tony  

  

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 
Cena jednostkowa 

[PLN/t] 

1 odległość do 25 km ……….. 

2 odległość od powyżej  25 do 30 km ……….. 

3 odległość od powyżej  30 do 45 km ……….. 

4 odległość powyżej 45 km ……….. 

 

Część 3 – transport towarów i odpadów na trasie ZG Janina – ZG Sobieski – ZG Janina  
lub ZG Sobieski -  ZG Janina – ZG Sobieski ciągnikiem siodłowym z naczepą 
samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony, w pętli (długość pętli  
ok 50 km). 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 
Cena jednostkowa 

[PLN/t] 

1 

ZG Janina - ZG Sobieski – ZG Janina 
 

lub 
 

ZG Sobieski - ZG Janina – ZG Sobieski 

……….. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do Umowy  Ramowej 
 

 

LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD  
GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY  

 

 

 

Lp. Nazwa Adres NIP 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

    ……………………………………………………… 
       (pieczęć i podpisy osoby/osób 
      upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 



Nr referencyjny: 2015/TWD/TWD/00028/L (Sprawa nr 69/2014/EEZP/AP)   

   

  

40 

 

Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej 
 

 

–  w z ó r  U m o w y  W y k o n a w c z e j  –  

---------------------------------------------------------------------- 

UMOWA WYKONAWCZA 
 

zawarta w dniu ………….….…….  roku w ……………….…… pomiędzy: 

 

TAURON Wydobycie 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 Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 
zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,  

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 

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

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

 

a: 

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

z siedzibą w……………………………………………zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
………………………..………. w ………………….…….. Wydział …….……. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ………….……………., numer identyfikacji 
podatkowej NIP: ………….………..…., wysokość kapitału zakładowego: 
…………………………………. złotych,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

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

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

 

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną, 

 

 

Umowa została zawarta na podstawie 

1. Umowy Ramowej zarejestrowanej u Zamawiającego pod numerem 
…………………………………..……., zawartej w dniu…………………..w postępowaniu 
o zawarcie Umowy Ramowej w trybie przetargu nieograniczonego na „Zawarcie umowy 
ramowej z kwalifikowanymi wykonawcami usług spedycyjnych towarów (materiałów 
sypkich) ·i odpadów transportem samochodowym w 2015 roku dla potrzeb TAURON 
Wydobycie S.A. w Jaworznie”. 

2. Protokół z aukcji elektronicznej / Oferty Wykonawcy (*) / Protokół z negocjacji z dnia 
……………………..  

* (wybrać właściwe) 

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego nr ……………..………… z dnia ……………… 
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§ 1 

 

1. W celu realizacji Umowy Ramowej Strony zawierają niniejszą Umowę Wykonawczą, 
ustalając poniższe warunki jej realizacji: 
 
a) PRZEDMIOT realizacji usługi: 

 nazwa Odbiorcy …………………….…………………… 

 wolumen przewozu ……………………………………… 

 relacja przewozu …….………………………….………. 
 

b) CENY za przedmiot umowy zgodnie z TABELĄ CENOWĄ – Załącznik nr 1 do 
Umowy Wykonawczej (nie wyższe niż określone w Załączniku nr 2 do Umowy 
Ramowej); 
 

c) TERMIN realizacji usługi 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

 
d) TERMIN płatności faktur z tytułu realizacji Umowy Wykonawczej wynosi 60 dni od 

daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 
uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 

§ 2 

 

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

 

Załączniki stanowiące integralną część niniejszej Umowy Wykonawczej: 

Załącznik nr 1 – Tabela cenowa. 

Załącznik nr 2 – Wzór zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 



Nr referencyjny: 2015/TWD/TWD/00028/L (Sprawa nr 69/2014/EEZP/AP)   

   

  

42 

 

Załącznik nr 1 do Umowy Wykonawczej 

 

TABELA CENOWA 

 

Część 1 - transport towarów (materiałów sypkich) ciągnikiem siodłowym z naczepą 
samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony  

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 
Cena jednostkowa 

[PLN/t] 

1 odległość do 30 km ……….. 

2 odległość  od powyżej  30 km do  60 km ……….. 

3 odległość od powyżej 60 km do 95 km ……….. 

4 odległość powyżej 95 km ……….. 

 

Część 2 - transport odpadów ciągnikiem siodłowym z naczepą samowyładowczą 
o ładowności minimum 22 tony  

  

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 
Cena jednostkowa 

[PLN/t] 

1 odległość do 25 km ……….. 

2 odległość od powyżej  25km do 30 km ……….. 

3 odległość od powyżej  30 km do 45 km ……….. 

4 odległość powyżej 45 km ……….. 

 

Część 3 – transport towarów i odpadów na trasie ZG Janina – ZG Sobieski – ZG Janina  
lub ZG Sobieski -  ZG Janina – ZG Sobieski ciągnikiem siodłowym z naczepą 
samowyładowczą o ładowności minimum 22 tony, w pętli (długość pętli  
ok 50 km). 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia, 

wyszczególnienie 
Cena jednostkowa 

[PLN/t] 

1 

ZG Janina - ZG Sobieski – ZG Janina 
 

lub 
 

ZG Sobieski - ZG Janina – ZG Sobieski 

……….. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 2 do Umowy Wykonawczej 

 

 

- w z ó r – 
 

ZAMÓWIENIE usługi z dn. ………………. 

 

Zamawiający: 
TAURON WYDOBYCIE S.A. 

43-600 JAWORZNO, 
UL. GRUNWALDZKA 37 
TEL: (032) 618 50 00 
FAX: (032)616 4476 

Regon 240033634  
NIP 6321880539 

KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, 
Nr KRS: 0000228587 

Kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł 
Kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł 

Zamówienie usługi 
 

 
(nr umowy) 

Zgodnie z rejestrem umów 
Zamawiającego 

Wykonawca: 
 
 
 
 
 

NIP:  
REGON  

Realizacja zamówienia dla 

 …………………… 
 

 
Warunki zamówienia: 

 
1. Termin realizacji: od ………………….do……………..….., zgodnie z warunkami Umowy 

Wykonawczej nr: ………..……………… z dnia ………………..…. 

2. Termin płatności: 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać: numer, pod którym Umowa 
Wykonawcza została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. 

3. Okres gwarancji: nie dotyczy 

 

Lp. Nazwa zamawianej usługi  
Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

netto  
[zł] 

Wartość 

1.  tona    

 
 

Wartość netto zamówienia: ……….. zł. 
 (słownie: …………………………….. zł) 

 
 
 

              ZAMAWIAJĄCY:  
                            
………........................................................... 
Członek Zarządu-Dyrektor odpowiedniego Pionu 

 
 
 
 
 

                                                                      .................................................... 
               Członek Zarządu 
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Załącznik nr 12 do SIWZ 

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

W TAURON WYDOBYCIE 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 TAURON Wydobycie 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. 

  


