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Załącznik nr 4 do Wymaga ń Ofertowych 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
Umowa nr JZR/………../ 

Zawarta w dniu ……………………….. w Jastrzębiu-Zdroju, pomiędzy: 

Jastrz ębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o. z siedzibą w 44-268 Jastrzębie-Zdrój                            
ul. Węglowa 4, NIP: 633-19-71-048, REGON: 276057813, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 
0000088012, Kapitał Zakładowy: 712 304 000,00 zł,  

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” , którą reprezentują: 

1. ................................................................. - ........................................................................................ 
2. ................................................................. - ......................................................................................... 

 a firmą: 

……………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, którego reprezentują: 

1. ................................................................. - ......................................................................................... 
2. ................................................................. - ......................................................................................... 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1.1 ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania usługi „Ulepszania 

cieplnego elementów stalowych”. 
  
1.2 Ulepszanie cieplne elementów stalowych w następującym zakresie: 
1.2.1 Zakres prac: 

a) przygotowanie elementów do obróbki cieplnej, 
b) hartowanie, 
c) odpuszczanie, 
d) czyszczenie. 

 
1.2.2 Warunki techniczne wykonania: 

a) obróbce cieplnej podlegają elementy wykonane z materiałów do ulepszania cieplnego, 
najczęściej stale w gatunku 41 Cr4, 42 CrMo4, 35 HGS, 40 HM, 32 HA, 

b) wymiary elementów do obróbki cieplnej:  
maksymalne: długość detalu nie może przekroczyć……………. 
przeciętnie: ø 110 x 1400, ø 110 x 520, ø 50 x 250, ø 198 x 24 x 1250, ø 40 x 200,  
ø 30 x 150, 

c) własności mechaniczne materiału (twardość) uzyskane po obróbce cieplnej muszą być 
zgodne z dokumentacją oraz zapisami w zamówieniu, 

d) elementy do obróbki cieplnej muszą mieć każdorazowo określoną nazwę wyrobu, ilość, 
gatunek materiału, rodzaj obróbki cieplnej oraz oczekiwane właściwości po obróbce. 

 
1.2.3 Wymagania jako ściowe i odbiór: 

a) WYKONAWCA nie ma obowiązku sprawdzenia gatunku oraz jakości materiału z którego 
wykonano elementy dostarczone do obróbki, 

b) WYKONAWCA nie bierze odpowiedzialności za efekty wykonanej usługi w przypadku  
niewłaściwego materiału lub ukrytych jego wad. 
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1.2.4 Oświadczenie  

     WYKONAWCA oświadcza, że do wykonania przedmiotu Umowy posiada niezbędne 
uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu Umowy. 

 
§ 2 

WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 

2.1 Za wykonanie ulepszenia cieplnego elementów, Strony ustalają wynagrodzenie umowne 
w kwocie: 

a) Elementy o długości do 1500 mm: 
netto: …………………….. zł/kg wagi elementu (słownie:……………….. złotych) 
podatek VAT [23%] w kwocie ……………… zł/kg wagi elementu 
brutto: …………………….. zł/ kg wagi elementu (słownie:……………….. złotych) 

b) Elementy o długości od 1501 mm: 
netto: …………………….. zł/kg wagi elementu (słownie:……………….. złotych) 
podatek VAT [23%] w kwocie ……………… zł/kg wagi elementu 
brutto: …………………….. zł/ kg wagi elementu (słownie:……………….. złotych) 

2.2 Wartość Umowy nie przekroczy kwoty……………………...zł brutto (słownie: …. .……….złotych) 
2.3 Ww. wynagrodzenie umowne jest ceną stałą w okresie trwania i rozliczenia finansowego 

przedmiotu Umowy. 
2.4 Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie dokonana w formie 

przelewu, na podstawie faktury VAT, w terminie 90 dni od daty dostarczenia faktury VAT do 
ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym data wystawienia faktury VAT nie może być wcześniejsza od 
daty pisemnego potwierdzenia wykonania usługi zgodnie z ustaleniami z § 4 ust. 4.1 pkt c), d).  

2.5 Kwota wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie przekazana przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w walucie PLN na rachunek WYKONAWCY: 
Bank: …………………………………………………………….. 
Rachunek bankowy: …………………………………………… 

2.6 Potwierdzeniem wykonania usługi i jednocześnie podstawą wystawienia faktury VAT będzie  
wystawiony Protokół odbioru bądź inny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, 
który stanowi świadectwo jakości wystawiony przez WYKONAWCĘ dla każdej partii materiału. 
Kopia świadectwa jakości dla poszczególnej partii detali stanowi integralną część faktury VAT. 

2.7 Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JZR Sp. z o.o. 
2.8 Należności wynikające z niniejszej Umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu 

(cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zarządu JZR 
Sp. z o.o. oraz nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia. 

2.9 ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.  
2.10 WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
2.11 ZAMAWIAJĄCY w tytule przelewów wynikających z realizacji niniejszej Umowy powoływać    

      się będzie na numer niniejszej Umowy oraz na numer faktury VAT. 
2.12 ZAMAWIAJĄCY ma prawo zmienić zakres finansowy Umowy, wynikający ze zmiany zakresu  

rzeczowego, np.: wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych, innych robót 
nieprzewidzianych na etapie zawierania, a wynikłych w trakcie realizacji Umowy. 

2.13 Wartość dodatkowych uzgodnień nie może być wyższa od 10% wartości Umowy. 
2.14 JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

      płatności zgodnie z art. 108 a Ustawy o podatku od towarów i usług. 
§ 3 

ZLECANIE USŁUG I TERMIN REALIZACJI  
 

3.1 Realizacja usług będących przedmiotem niniejszej Umowy następować będzie na podstawie 
odrębnych zleceń, określających asortyment i ilość elementów do obróbki cieplnej. 
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3.2 Termin realizacji wykonania ulepszenia cieplnego wyniesie: do….. dni przy ilości elementów do 
…….. kg., licząc od daty dostawy elementów lub zlecenia usługi. 

3.3 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty 
określonej w § 2 ust. 2.2. 

3.4 Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej lub w trybie natychmiastowym za zgodą obydwu 
Stron Umowy. 

3.5 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Stron Umowy, może nastąpić zmiana terminu 
realizacji zawartej Umowy, bez zmiany jej zakresu rzeczowego i finansowego. 

3.6 ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmówienia podpisania Protokołu odbioru bądź innego dokumentu 
potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli stwierdzi, że przedmiot Umowy został 
wykonany niezgodnie z dokumentacja techniczną i warunkami Umowy. 

3.7 W powyższym przypadku usunięcie stwierdzonych wad odbywać się będzie na koszt 
WYKONAWCY w terminie ustalonym przez obie Strony Umowy. 

3.8 W przypadku konieczności wykonania usługi obróbki cieplnej dla elementów w ilości 
przekraczającej możliwości przerobowe WYKONAWCY, ustalony zostanie za zgodą 
ZAMAWIAJĄCEGO inny termin realizacji. 

3.9 Potencjał przerobowy WYKONAWCY wynosi ………. kg/dobę przy założeniu różnorodności  
      wymiarowej elementów. 
3.10 Najważniejsze postanowienia techniczne zostają zamieszczone poniżej: 

Produkt : rury, pręty, sworznie, tłoczyska, 
Numer rysunku/wymiary : długość max. 1500 mm, 
Ilość : wsad max. 1000 kg, 
Materiał : 41Cr4, 42CrMo4, 35HGS, 40HM, 32HA, 
Rodzaj obróbki cieplnej : hartowanie + odpuszczanie, 
Wymagania : twardość zgodnie z zamówieniem. 
 
- Zakres robót nie uwzględnia wymagań specyficznych, innych niż przywołane wyżej, 
- Procesy są prowadzone w atmosferach ochronnych, które zabezpieczają przed 

powstawaniem zgorzeliny, w przypadku innej technologii przeprowadzenia procesu zakres 
robót obejmuje oczyszczanie po obróbce cieplnej metodą piaskowania, śrutownia, szlifowania 
bądź inną, 

- Podstawą uznania obróbki cieplnej za poprawną jest badanie twardości. 
3.11 WYKONAWCA nie może zlecać wykonania całości lub części prac, będących przedmiotem  

Umowy, osobom trzecim bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 
3.12 W przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ postanowień Umowy lub nienależytego 

wykonania ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 
po stronie WYKONAWCY, po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania przedmiotu 
Umowy i wyznaczeniu 14-dniowego terminu dodatkowego. W takim przypadku WYKONAWCA 
może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonany i odebrany zakres robót. 

 
§ 4 

OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA STRON 

4.1 Do obowiązków WYKONAWCY należy: 

a) wykonanie prac związanych z przedmiotem Umowy w sposób zgodny z warunkami 
technicznymi ujętymi w § 3, wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO oraz wiedzą fachową, 

b) prowadzenie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami będącymi przedmiotem 
niniejszej Umowy, 

c) sporządzenie wymaganej dokumentacji zdawczo-odbiorczej, 
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d) przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU świadectwa jakości. 
 

4.2 WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia 
oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, jak 
również informacji dotyczących drugiej Strony Umowy oraz jej działalności, w których 
posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem Umowy, a które nie są powszechnie znane. 

4.3 ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w siedzibie WYKONAWCY 
audytu prowadzonych prac związanych z przedmiotem Umowy przez pracowników Działu 
Kontroli Jakości ZAMAWIAJĄCEGO, po uprzednim ustaleniu terminu z WYKONAWCĄ. 

4.4 WYKONAWCA oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstaną odpady 
to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do postępowania 
z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami poszanowania środowiska 
naturalnego. 

4.5 WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. 

§ 5 
WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU  

 

5.1. Dostawa i odbiór elementów z obróbki cieplnej nastąpi środkami transportu na koszt i ryzyko 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

5.2. W przypadku naprawy gwarancyjnej koszt odbioru i dostawy pokryje WYKONAWCA. 
5.3. Dostawy i odbiory mogą być realizowane w dni robocze w godz. od 600 do 1500. 

 
§ 6 

ODBIÓR TECHNICZNY I GWARANCJA  
 
6.1 Odbiór techniczny elementów po obróbce cieplnej przeprowadzany będzie na wydziałach JZR    

 Sp. z o.o., przy udziale pracownika Kontroli Jakości JZR Sp. z o.o. lub osoby dozoru. 
6.2 Gwarancja wynosi: minimum 9 miesięcy od daty odebrania elementów przez JZR Sp. z o.o. 
6.3 Gwarancja dotyczy wad fizycznych wynikających z błędu wykonania prac, jeżeli wady te   

 wystąpią w okresie gwarancyjnym. 
6.4 Naprawa gwarancyjna wykonana zostanie przez WYKONAWCĘ w terminie nie dłuższym niż 7  

 dni roboczych od momentu dostarczenia reklamowanego wyrobu przez ZAMAWIAJĄCEGO do  
 wskazanej lokalizacji WYKONAWCY. Wszystkie koszty dokonania naprawy gwarancyjnej,   
 również te z § 5 ust. 5.2, poniesie WYKONAWCA. 

6.5 Dokonanie naprawy gwarancyjnej stwierdza się protokołem podpisanym przez przedstawicieli  
 ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 
7.1 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia WYKONAWCA zobowiązany jest 

zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 
a) w wysokości 10% wartości brutto określonej zgodnie z § 2 ust. 2.1 zlecenia o którym mowa 

w § 3 ust. 3.1, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od jego realizacji w całości lub jego części 
z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, 

b) w wysokości 0,1% wartości brutto określonej zgodnie z § 2 ust. 2.1 zlecenia o którym mowa 
w § 3 ust. 3.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia ponad ustalony termin 
realizacji dostawy, 
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c) w wysokości 0,1% wartości brutto określonej zgodnie z § 2 ust. 2.1 zlecenia o którym mowa 
w § 3 ust. 3.1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji. 

7.2 Zapłata kar umownych określonych w § 7 ust. 7.1 nie zwalnia WYKONAWCY z realizacji 
przedmiotu Umowy. 

§ 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 Umowy nie będzie mogła zapobiec, 
przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie 
zobowiązań umownych, w szczególności takich 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 przypadkach określonych powyżej Strona, której dotyczy wystąpienie siły wyższej, powiadomi 
drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej w terminie jednego tygodnia od chwili, gdy dokonanie 
takiego powiadomienia stanie się możliwe. Każda ze Stron dołoży wszelkich starań, aby skrócić 
czas opóźnienia. 

§ 9 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

9.1 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 Jastrz ębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o . 
z siedzibą w Jastrz ębiu - Zdroju (44-268) przy ul. W ęglowej 4  wpisane do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej, jako: „Spółka”).  
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, realizacji niniejszej Umowy 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 
ZAMAWIAJĄCEGO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać Inspektorowi Ochrony 
Danych w formie papierowej pod adresem Jastrz ębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. 
Węglowa 4, 44-268 Jastrz ębie - 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). 

9.2 WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa w ust. 9.1 osobom, 
których dane udostępnił ZAMAWIAJĄCEMU. 

9.3 WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych 
osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

9.4 WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych 
osobowych Stron Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą 
posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do 
przetwarzania danych osobowych.  

9.5 WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY oświadczają, że dane osobowe Stron Umowy zostaną 
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu Umowy. 
 

§ 10 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

10.1 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.  

10.2 WYKONAWCA 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. 

10.3  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie JZR Sp. z o.o., czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

10.4 Nadzór i koordynację nad wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszej Umowy pełnić 
będzie:  
a) Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

• Imię i nazwisko: Bogdan Wacławiec  
• tel.: 512 384 685,  
• e-mail: ……………………………………  

b) Ze strony WYKONAWCY: 
• Imię i nazwisko: ……………………….. 
• tel.: …………………………………….... 
• e-mail: ………………………………….. 

10.5 Wszelkie zmiany, powiadomienia i uzupełnienia do niniejszej Umowy będą ważne pod 
warunkiem, że będą dokonane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy. 

10.6 Wszystkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy będą rozwiązywane na drodze 
polubownej. 

10.7 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. 

10.8 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.             
10.9 Do niniejszej Umowy stosuje się prawo polskie. 
10.10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu    

      dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. 
 



 

Strona 7 z 7 

 

Załącznik: 

- Klauzula informacyjna. 

 

     ZAMAWIAJ ĄCY:          WYKONAWCA: 
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