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Załącznik nr 7 do Wymagań Ofertowych 

 

WZÓR  UMOWY 

 

 

zawarta w Jastrzębiu Zdroju w dniu: ………………...2019 roku 

 

pomiędzy: 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. 

ul. Węglowa 4, 44-268 JASTRZĘBIE–ZDRÓJ, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym                 

w Gliwicach pod numerem KRS 0000088012, REGON 276057813, NIP 6331971048, kapitał 

zakładowy 652 304 000,00 zł, zwana dalej "ZAMAWIAJĄCYM",  

reprezentowaną przez: 

 

1. ……………………..  –  …………………….. 

2. ……………………..  –  …………………….. 

a 

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

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

zwaną dalej "DOSTAWCĄ", reprezentowaną przez: 

1. ……………………..  –  …………………….. 

2. ……………………..  –  …………………….. 

§ 1 

PRZEDMIOT i WARTOŚĆ UMOWY 

1.1 ZAMAWIAJĄCY zleca, a DOSTAWCA zobowiązuje się dostarczyć, zabudować 

i uruchomić na Wydziale  ZAMAWIAJĄCEGO dwa fabrycznie nowe pionowe centra 

frezarskie sterowane CNC typ ………………………… (zwane dalej „obrabiarkami“) , 

zgodnie ze Specyfikacją techniczną - Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

1.2 Zakres przedmiotu Umowy: 

a) dostawa, zabudowa  i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych pionowych centrów 

frezarskich sterowanych CNC, 

b) przeszkolenie minimum 7 pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi 

i konserwacji obrabiarek oraz obsługi systemu sterowania urządzeń. 

1.3 DOSTAWCA oświadcza, że dostarczone obrabiarki: 

a) stanowią jego wyłączną własność, 

b) spełniają wszelkie aktualne normy techniczne i prawne, mogą być używane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

c) są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych, a w szczególności nie  stanowią 

przedmiotu zastawu ani przewłaszczenia na zabezpieczenie. 

1.4 Za wykonanie zakresu przedmiotu Umowy określonego w § 1 pkt 1.2 strony ustalają 

wynagrodzenie umowne w kwocie: 

a) Cena netto: ……………………. złotych za jedną szt.   

Łączna cena za 2 szt.:……………………… (słownie: …………………….) 
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      obowiązujący podatek Vat [23%] w kwocie: ……………………. 

b) Cena brutto za 2 szt.: ……………………. (słownie: …………………….) 

1.5 Podana kwota zawiera również: 

a) koszt odpowiedniego opakowania urządzenia na czas transportu oraz transport do 

miejsca zabudowy u ZAMAWIAJĄCEGO, 

b) koszt szkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO, który wynosi …………….. złotych 

netto. 

1.6 W/w wynagrodzenie umowne jest ceną stałą w okresie trwania i rozliczenia finansowego 

przedmiotu Umowy. 

§ 2 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

2.1 Kwota określona w § 1 pkt 1.4 będzie przelana przez Zamawiającego w walucie PLN na 

rachunek DOSTAWCY: 

Bank:………………………………….  
rach. Nr: ………………………………… 

2.2 Cena sprzedaży zostanie uregulowana w sposób następujący: 

2.2.1 80% wartości wynagrodzenia umownego netto w wysokości: …………..,- zł + VAT 
(80% wartości umowy) (słownie: ………… złotych) zostanie uregulowana przez 
ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz DOSTAWCY w terminie 30 dni od daty dostarczenia 
do ZAMAWIAJĄCEGO urządzenia będącego przedmiotem umowy na podstawie 
podpisanego przez obie strony „Protokołu dostawy”.  

2.2.2 20% wartości wynagrodzenia umownego netto w wysokości: ……………..,- zł + 
VAT (20% wartości umowy) (słownie: ……………….złotych) zostanie uregulowana 
przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz DOSTAWCY w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia faktury końcowej do ZAMAWIAJĄCEGO, wystawionej na podstawie 
podpisanego przez Strony Umowy „Protokołu odbioru końcowego”, 
sporządzonego po zabudowie, uruchomieniu każdej dostarczonej obrabiarki oraz 
przeszkoleniu pracowników ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie obsługi i konserwacji 
urządzenia oraz obsługi systemu sterowania. 

2.3. ZAMAWIAJĄCY w tytule przelewów wynikających z realizacji niniejszego kontraktu   
powoływać się będzie na numer niniejszej umowy, natomiast w przypadku ostatniej 
płatności również na  nr faktury. 

2.4. Bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą   

być przeniesione na rzecz osoby trzeciej (przelew, cesja). Zastrzeżenie dotyczy również  

ewentualnie powstałych odsetek. 

§ 3 

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY 

3.1 DOSTAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie: 

a) dostawa dwóch obrabiarek zgodnie z warunkami niniejszej Umowy do zakładu 

ZAMAWIAJĄCEGO w terminie od ………..…. do ……..…….roku. 

b) zabudowa i uruchomienie dostarczonych obrabiarek zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy w zakładzie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie  do…….….….roku. 

Prowadzenie robót przez DOSTAWCĘ musi gwarantować pełne bezpieczeństwo dla     

pracowników, obiektów i instalacji zakładu, prace nie mogą zakłócać normalnej pracy 

innych instalacji, urządzeń oraz pracy pracowników ZAMAWIAJĄCEGO. 

3.2 Zmiana podanych powyżej terminów realizacji Umowy może mieć miejsce 

w przypadku: 
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a) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 Umowy, 

b) wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO 

znaczących zmian w zakresie prac, które wpłyną na termin realizacji. 

Powstanie opóźnienia w przypadkach określonych powyżej musi być stwierdzone 

pisemnie przez DOSTAWCĘ i dostarczone ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji wraz 

z podaniem nowego terminu zakończenia realizacji Umowy. 

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wymaga podpisania przez Strony 

stosownego aneksu. 

3.3 Dostawa zostanie wykonana na warunkach „DAP SUSZEC” według INCOTERMS 

2010, transportem drogowym. Koszty spedycyjne, transportowe oraz ubezpieczeniowe 

będą pokryte przez DOSTAWCĘ. 

Adres miejsca dostawy: 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 43-267 Suszec, ul. Piaskowa 35.  

Dostawa obrabiarki zostanie potwierdzona poprzez ZAMAWIAJĄCEGO przez podpisanie 

„Protokołu dostawy”. 

3.4 DOSTAWCA powinien poinformować na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do 

dostawy obrabiarek na co najmniej 14 dni przed przewidywanym terminem dostawy. 

O dniu oraz przewidywanej godzinie dostawy DOSTAWCA powinien poinformować 

ZAMAWIAJĄCEGO na co najmniej 48 godzin (licząc tylko dni robocze) przed dostawą. 

Informacja ta wymaga formy pisemnej (fax. +48 32 7215104; e-mail: tpp@jzr.pl). 

Dostawy podzespołów obrabiarki mogą być realizowane w dni robocze w godz. 7.00 

do 13.00. 

3.5 Obrabiarki będą przygotowane do rozładunku przy pomocy urządzenia dźwigowego, 

według instrukcji DOSTAWCY wysłanej 14 dni przed przewidywanym terminem 

dostawy. 

3.6 Wraz z obrabiarkami Dostawca zobowiązany jest dostarczyć: 

a) Protokół dostawy 2 egz. 

b) Deklarację zgodności „WE“ w języku polskim, 

c) Kompletną dokumentację techniczno - ruchową w 2 egz. (w języku polskim): 

• Instrukcję obsługi obrabiarek oraz systemu sterowania typu: ……………………. 

w języku polskim, 

• Instrukcję konserwacji obrabiarek, 

• Schematy podłączenia elektrycznego obrabiarek, 

• 1x nośnik z oprogramowaniem systemu sterowania. 

§ 4 

KARY UMOWNE 

4.1 W przypadku zwłoki w zabudowie i uruchomieniu przedmiotu Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 3 pkt 3.1 b) z przyczyn nie leżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 pkt 1.4, za każde rozpoczęte 

24 godziny zwłoki, ale nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego netto określonego 

w § 1 pkt 1.4. 

4.2 W przypadku zwłoki w naprawie obrabiarek w okresie gwarancyjnym w stosunku do 

terminów określonych w § 7 pkt 7.4, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczania kar                         

umownych w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 pkt 

mailto:tpp@jzr.pl
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1.4, za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia 

umownego netto określonego w § 1 pkt 1.4. 

4.3 W razie opóźnienia w zabudowie i uruchomieniu przedmiotu Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 3 pkt 3.1 b) z przyczyn nieleżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO o więcej niż 3 miesiące, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do 

odstąpienia od niniejszej Umowy. W tym przypadku DOSTAWCY nie przysługuje żadne 

wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

4.4 W przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po 

stronie DOSTAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 pkt 1.4. 

4.5 W przypadku odstąpienia od Umowy przez DOSTAWCĘ z przyczyn leżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO, DOSTAWCA ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 pkt 1.4. 

4.6 W przypadku poniesienia szkody przez którąkolwiek ze Stron przekraczającej wysokość 

kary umownej może ona dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego, lecz do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. 

 

§ 5 

MONTAŻ I URUCHOMIENIE OBRABIAREK, 

Szkolenie Obsługi 

5.1 ZAMAWIAJĄCY zapewni: 

a) wszystkie niezbędne środki potrzebne do rozładunku obrabiarek oraz transportu 

wewnątrzzakładowego (np.: suwnica o udźwigu Q=8t, wózek widłowy o udźwigu Q=5t, 

droga transportowa), 

b) bezpieczne oraz nieszkodliwe dla zdrowia warunki robocze, umożliwiające wykonanie 

instalacji i uruchomienie obrabiarek przez DOSTAWCĘ, bez ich uszkodzenia, 

c) doprowadzenie czynników energetycznych (energia elektryczna i sprężone powietrze) 

do szafy sterowniczej i filtra powietrza. 

5.2 Prace transportowe obrabiarek do miejsca posadowienia, odbywać się będą według 

zaleceń i wskazówek obowiązujących na terenie ZAMAWIAJĄCEGO. 

5.3 ZAMAWIAJĄCY winien zawiadomić DOSTAWCĘ o gotowości do montażu obrabiarek. 

Zgłoszenie gotowości do montażu winno nastąpić nie później niż 3 dni od daty dostawy. 

5.4 DOSTAWCA winien rozpocząć montaż obrabiarek do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia 

od ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do montażu obrabiarek (jeśli nie uzgodniono pisemnie 

inaczej) oraz zobowiązany jest wykonać te prace w terminach określonych w § 3 pkt 3.1, 

łącznie z uruchomieniem urządzeń oraz przeszkoleniem na miejscu 3 operatorów 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

DOSTAWCA, przed przystąpieniem do prac wykonywanych na terenie zakładu 

ZAMAWIAJĄCEGO, jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO 

szczegółowy harmonogram realizowanych prac. 

5.5 Zakres szkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO minimum 7osób w tym: 5 operatorów 

oraz 2 technologów: 

a. zasady obsługi i konserwacji obrabiarek, 

b. zasady obsługi i praca z systemem sterowania obrabiarek. 

Czas trwania szkolenia: min. 5 dni roboczych (5 x 8 godzin szkolenia) 

Po zakończonym szkoleniu DOSTAWCA wystawi uczestnikom szkolenia stosowne 
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zaświadczenia o nabyciu umiejętności poprawnej obsługi i konserwacji obrabiarek. 

5.6 Koszty hotelu, przejazdu i wyżywienia pracowników DOSTAWCY podczas montażu                     

i uruchamiania obrabiarek, a także podczas szkolenia pracowników ZAMAWIAJĄCEGO 

ponosi DOSTAWCA. 

5.7 W trakcie prac montażowych pracownicy DOSTAWCY kierować się będą „Ogólnymi 

warunkami pracy” obowiązującymi na terenie zakładu ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIĄJCY 

jest zobowiązany do zapoznania pracowników DOSTAWCY z tymi warunkami przed 

rozpoczęciem montażu. DOSTAWCA na swój koszt zapewni stosowne ubezpieczenie 

swoich pracowników od nieszczęśliwych wypadków np.: zranienia, zgonu czy szkody 

materialnej. 

5.8 Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy DOSTAWCY zostaną zapoznani ze 

„Znaczącymi Aspektami Środowiskowymi” zidentyfikowanymi w danym Wydziale,                

w którym to DOSTAWCA będzie prowadził pracę zgodnie z przedmiotem Umowy oraz 

związanymi z nimi wpływami ich pracy na środowisko naturalne. 

§ 6 

ODBIÓR OBRABIAREK 

6.1 Odbiór końcowy: 

6.1.1 Odbiór końcowy zostanie dokonany w miejscu dostawy obrabiarek, o którym mowa 

w § 3 pkt 3.3 po zabudowaniu i uruchomieniu obrabiarek . 

6.1.2 Podstawę odbioru końcowego stanowić będzie: 

- sprawdzenie kompletności obrabiarek, 

- sprawdzenie działania obrabiarek na biegu luzem, 

- sprawdzenie jakości działania obrabiarek w warunkach eksploatacyjnych 

(oczyszczanie detali). 

Warunkiem pozytywnego wyniku odbioru jest stwierdzenie poprawności działania 

obrabiarek w pełnym zakresie pracy oraz przeprowadzenie szkolenia obsługi zgodnie       

z § 5 pkt 5.5 niniejszej Umowy.  

6.2 Na podstawie pozytywnego wyniku odbioru końcowego urządzeń zostanie sporządzony 

stosowny „Protokół odbioru końcowego” obrabiarek, podpisany przez przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY.  

§ 7 

GWARANCJA 

7.1 DOSTAWCA gwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU, że przedmiot Umowy dostarczony zgodnie                 

z niniejszą Umową będzie wolny od wad materiałowych, montażowych oraz 

konstrukcyjnych. 

7.2 DOSTAWCA udziela gwarancji na dostarczone obrabiarki i poszczególne jej podzespoły   

w okresie 24 miesięcy od daty odbioru końcowego urządzenia                                

u  ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.3 We wszelkich przypadkach zniszczenia lub niewłaściwego funkcjonowania elementów 

obrabiarek, dostrzeżonych w czasie trwania gwarancji, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest 

powiadomić DOSTAWCĘ w formie pisemnej (dopuszczalny jest e-mail) na adres: 

e-mail:  ……………………………………………. 

7.4 Na podstawie wspomnianego pisemnego zgłoszenia usterki (e-mail) DOSTAWCA jest 

zobowiązany w terminie (w dni robocze): 
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a) do ……. godzin reagować na zgłoszoną reklamację (uzgodnienie skutecznego 
sposobu usunięcia usterki przez pracownika ZAMAWIAJĄCEGO, a jeżeli to 
niemożliwe lub nieskuteczne to dokonać przyjazdu ekipy serwisowej), 

b) czas usunięcia usterki do …….. godzin od daty przyjazdu serwisu (w dni robocze), 

c) w przypadkach szczególnie skomplikowanych strony Umowy dopuszczają 
indywidualne, pisemne ustalenie terminu usunięcia usterki, jednak nie dłuższe niż do 
14 dni od daty zgłoszenia usterki z zachowaniem w tym terminie możliwości 
użytkowania przedmiotu umowy.  

7.5 Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi DOSTAWCA. Jeżeli 

naprawa nie będzie podlegać serwisowi gwarancyjnemu, działania DOSTAWCY będą 

zależeć od akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO kosztorysu naprawy i innych nie 

naruszających uzgodnionych w niniejszej Umowie warunków naprawy. 

7.6 Gwarancja obrabiarek będzie przedłużona o czas, w którym urządzenie było wyłączone 

z produkcji wskutek przyczyn wymienionych w § 7 pkt 7.3, tkwiących w obrabiarkach. 

7.7 W przypadku uszkodzenia obrabiarek spowodowanego z przyczyny powstałej po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO, DOSTAWCA zapewni jej odpłatną naprawę. W takich przypadkach 

prawo do przedłużenia okresu gwarancyjnego nie będzie zastosowane. 

7.8 Czas gwarancji na części lub podzespoły obrabiarek, które zostały wymienione w ramach 

gwarancji, ustala się na okres 12 miesięcy (ale nie krótszy niż okres gwarancji obrabiarek) 

i liczony jest od momentu ich wymiany. Jeżeli w czasie gwarancji niektóre części będą 

wymagały powtórnej wymiany, DOSTAWCA zobowiązany jest do wprowadzenia zmian 

konstrukcyjnych w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości. Zmiana taka winna być 

wprowadzona w terminie jednego miesiąca od daty powtórnej wymiany. 

7.9 DOSTAWCA gwarantuje odpłatny serwis pogwarancyjny i dostawy niezbędnych części 

zamiennych, w okresie co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego urządzenia                     

u ZAMAWIAJĄCEGO, z zachowaniem dyspozycyjności serwisu zgodnie z zapisami 

§ 7 pkt 7.4. W przypadku podzespołów elektronicznych, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza 

możliwość zastosowania nowych rozwiązań zamiennych, które zachowują jakość 

i funkcjonalność pracy obrabiarek. Serwis ten będzie realizowany na podstawie odrębnych 

zamówień. 

§ 8 

SIŁA WYŻSZA 

8.1 Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych 

na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią 

niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a którym Strona nie będzie 

mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub 

częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, 

strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, wypadek środka 

transportu, embargo lub zarządzenia władz. 

8.2 Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to 

spowodowane siłą wyższą. 

8.3 W takim przypadku Strona, której dotyczy wystąpienie siły wyższej, powiadomi drugą 

Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie 7 dni od chwili, gdy dokonanie takiego 

powiadomienia stanie się możliwe. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby skrócić 

czas opóźnienia. 
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§ 9 

PRZYPADKI  SPORNE 

9.1 Wszystkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy będą rozwiązywane na drodze 

polubownej. 

9.2 Jeżeli nie zapadnie rozstrzygnięcie, Strony zwrócą się do Sądu właściwego dla siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. Strony uznają, iż brak polubownego rozstrzygnięcia będzie miał 

miejsce w przypadku braku decyzji polubownych podjętych w ciągu 30 dni od daty 

powstania sporu. 

9.3 Do niniejszej Umowy stosuje się prawo polskie. 

 

§ 10 

INNE 

10.1 DOSTAWCA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego 

zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących 

prowadzonych negocjacji/wykonania przedmiotu Umowy, jak również informacji 

dotyczących drugiej Strony Umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł 

w związku z prowadzonymi negocjacjami/zawarciem/wykonaniem Umowy, a które nie 

są powszechnie znane. 

10.2 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych                  

w Umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości 

przez podmiot dominujący wobec JZR Sp. z o.o. - w związku z notowaniem papierów 

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

w Warszawie S.A. 

10.3 DOSTAWCA gwarantuje, że żadne prawo Strony trzeciej nie ma wpływu na użytkowanie 

przedmiotu umowy (prawo patentowe, techniczne, know-how, prawo własności 

intelektualnej). 

10.4 DOSTAWCA oświadcza, że zarówno on jak i jego podwykonawcy oraz wszelkie inne 

osoby, przy pomocy których wykonuje umowę zapoznali się z Kodeksem Etyki Grupy 

JSW i będą przestrzegać standardów w nim zawartych, co oznacza w szczególności 

stosowanie w całości Klauzuli Etyki w umowach z kontrahentami przyjętej Zarządzeniem 

JZR nr 420/2018. Zarówno Kodeks Etyki Grupy JSW jak i Zarządzenie są dostępne na 

stronie www.jzr.pl w zakładce Przetargi. 

10.5 Ochrona danych osobowych: 

10.5.1 Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku           

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: 

RODO informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady 

Remontowe Sp. z o.o.  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4 

wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,    

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 

(dalej, jako: „Spółka”). 

http://www.jzr.pl/
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Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, realizacji umowy głównej oraz 

zapewnienia kontaktu. Mają  Państwo prawo do dostępu do swoich danych, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w prawnie 

uzasadnionym interesie Spółki) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać Inspektorowi 

Ochrony Danych w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe 

Sp. z o.o., ul Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój lub w formie elektronicznej pod 

adresem odo@jzr.pl. 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie 

internetowej Spółki (www.jzr.pl). 

 

10.5.2 DOSTAWCA zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa             

w ust. 10.5.1 osobom, których dane udostępnił ZAMAWIAJĄCEMU.  

10.6  Dane do prowadzenia korespondencji mającej związek z niniejszą Umową:  

a)  ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

a. tel.: +48 32 7215 135,   +48 32 7215 176 

b. e-mail: tpp@jzr.pl 

b) ze strony DOSTAWCY: 

tel.       ……............................................... 

e-mail: …..……..........................................  

10.7 Wszelkie zmiany, powiadomienia i uzupełnienia do niniejszej Umowy będą dokonane     

w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz uzgodnione i podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy. 

10.8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla 

ZAMAWIAJĄCEGO i DOSTAWCY. 

§ 11 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Integralną częścią niniejszej Umowy jest: 

Załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna obrabiarki. 

Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna. 

 

 

 

 

 

             ZAMAWIAJĄCY                                                                            DOSTAWCA 
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