
 

 

Załącznik nr 4 do wymaga ń ofertowych 

 

Wzór Umowy  

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 : 400 523 500,00 zł,  

zwaną dalej  Zamawiaj ącym , którą reprezentują: 

1. ................................................................. - 
......................................................................................... 

2. ................................................................ - 
......................................................................................... 

 a firmą: 

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

..... 

(nr Rej. KRS ..........; NIP ............; Regon...........; Kapitał zakładowy: ...........; Kapitał wpłacony) 
zwaną dalej Przewo źnikiem, którego reprezentują: 

1. ................................................................. - 
......................................................................................... 

2. ................................................................. - 
......................................................................................... 

 
 

 §1  

I. Przedmiot umowy :  
 
Przewo źnik  zobowiązuje się wykonywać na  rzecz Zleceniodawcy  usługi przewozowe  
w zakresie przewozu towarów, zgodnie ze zleceniem złożonym z jednodniowym 
wyprzedzeniem Przewo źnikowi  przez Zleceniodawc ę w formie  elektronicznej (e-mail) lub 
telefonicznej. 
 
II. Zakres rzeczowy: 

 
1. Przewóz towarów będzie dokonywany na podstawie dokumentów otrzymanych od 

Zleceniodawcy.  Do obowiązków Przewo źnika  należy sprawdzenie posiadania 
wszystkich koniecznych dokumentów towarzyszących przesyłce. 

2. Dojazd do miejsca przekazywania dyspozycji przewozowych w obrębie miasta Jastrzębie 
Zdrój oraz powrót po wykonaniu usługi odbywa się na koszt Przewo źnika, w przypadku 
podstawiania środka transportowego poza obręb miasta Jastrzębie Zdrój nalicza się 
kilometry oraz czas dojazdu od siedziby Zleceniodawcy  przy KWK „Borynia” do punktu 
podstawienia taboru oraz kilometry i czas związany z powrotem z miejsca zakończenia 
usługi do siedziby Zleceniodawcy . 

3. Przewo źnik  zobowiązuje się do rozliczania przejechanych kilometrów na najczęściej 
zlecanych przez Zleceniodawc ę trasach przewozowych zgodnie z tabelą odległości 
stanowiącą załącznik  do niniejszej umowy. 

4. Przewo źnik odpowiada za utratę, zniszczenie ładunku lub dokumentów przewozowych 
 z chwilą ich przejęcia do momentu przekazania 

5. Czas świadczenia usługi liczy się jako czas niezbędnie konieczny na jej wykonanie od jej 
rozpoczęcia do zakończenia. Zleceniodawca  ma prawo do nie zaliczenia do czasu 



 

 

usługi, okresów nieuzasadnionych postojów lub przerw w jej świadczeniu 
6. Przewo źnik  zobowiązuje się wykonywać usługi transportowe z obowiązującymi       

przepisami, z zachowaniem należytej staranności oraz dbałością o interes  
Zleceniodawcy w trakcie ich wykonywania. 

7. Kierowca, który pierwszy raz świadczy usługę transportową dla Zleceniodawcy jest 
zobowiązany do zgłoszenia się do dozoru wydz. od którego zaczyna usługę, celem 
przeszkolenia z zakresu BHP. 
 

 
III. Część techniczna: 

 
1. Przewoźnik dysponuje następującymi jednostkami transportowymi do realizacji zleceń: 
  a) samochody dostawcze o ładowności ….. ton         szt………. 

 b) samochody ciężarowe o ładowności …...ton          szt………. 
 c) autowagony o ładowności                 ……ton          szt………. 

2. Przewo źnik  zobowiązuje się do dostosowania taboru samochodowego zgłoszonego do 
świadczenia usług do montażu instalacji GPS. Lokalizatory GPS dostarcza 
Zleceniodawca   w ilości odpowiadającej zamawianym jednostkom transportowym. 

3. Przewo źnik  zobowiązuje się do świadczenia usług z zamontowaną, sprawną instalacją 
GPS. Stwierdzone usterki w działaniu instalacji GPS należy niezwłocznie zgłaszać 
Zleceniodawcy .  

4. Przewo źnik  zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy  przekazane lokalizatory GPS na 
jego żądanie. 

5. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty urządzenia GPS Zleceniodawca  
obciąży Przewo źnika kosztami naprawy lub  zakupu nowego urządzenia w wysokości 
499zł +VAT. 

6. W przypadku zlecenia przewozowego na trasie przewozowej  nie uwzględnionej  
w Załączniku nr 2 rozliczenie kilometrów i godzin będzie każdorazowo uzgodnione  
z kierownikiem robót TPR, w oparciu o wskazania GPS. 

7. Zleceniodawca stosownie do potrzeb korzystał będzie z całości lub części taboru 
Przewo źnika zgłoszonego do świadczenia usług. 

 
IV. Uwagi 
 

1. Zleceniodawca  nie gwarantuje codziennych stałych zleceń przewozowych i zastrzega 
sobie prawo do zamawiania środka transportowego na czas niezbędny do realizacji 
danego zlecenia. 

2. O zaistniałych lub przewidzianych przeszkodach w transporcie, Przewo źnik  zobowiązuje 
się niezwłocznie powiadomić Zleceniodawc ę i uzgodnić ze Zleceniodawc ą inny termin 
przewozu. 

 
 

§ 2  

1. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy  do składania i zatwierdzania zleceń 
przewozowych jest kierownik robót Działu TPR Zleceniodawcy . 

       Wzór zlecenia przewozowego stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
2. Potwierdzenia wykonania usługi transportowej poprzez podpisanie zleceń przewozowych  

dokonuje osoba dozoru zleceniodawcy (kierownik wydziału, mistrz).  
W przypadku braku osoby dozoru  wykonanie usługi potwierdza przodowy zmiany. 
W przypadku potwierdzenia wykonania usługi przez przedstawiciela firmy zewnętrznej, 
wymagane jest jej parafowanie przez kierownika robót działu TPR.  
 
 
 
 



 

 

§3 
 

1. Za usługi przewozowe Przewo źnik  będzie pobierał wynagrodzenie wg stawek 
przewozowych: 
a) Samochody ciężarowe o ładowności 6 – 8 ton: 
- …. zł za 1km + ….  zł/godz. przy przebiegu powyżej 100 km. 
- …. zł/godz. przy przebiegu do 100 km. 
b)   Autowagony: 
- …. zł za 1km + …  zł/godz.  przy przebiegu powyżej 100 km. 
- …. zł/godz. przy przebiegu do 100 km 
 
Do ww. wartości umowy (netto) zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących 
przepisów. 
 
Wartość umowy nie przekroczy kwoty 2 000 000 zł brutto  (słownie: dwa miliony złotych). 
 

2. Płatność nastąpi przelewem w terminie do …………… dni od daty złożenia faktury VAT  
     Zamawiającemu. 
3. Termin płatności faktury korygującej wynosi ……… dni od daty jej wpływu do Zamawiającego,  
     jednak nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej. 
4.  Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JZR Sp. z o.o.  
5.  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.  
6.  Wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie jej trwania. 
7.  JZR Sp. z o.o. oświadczają, że jest płatnikiem podatku VAT nr NIP: 633-19-71-048. 
8. JZR Sp. z o.o. upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu          

Zamawiającego. 
9. Rozliczenie następować będzie na podstawie  faktur za okresy  miesięczne wraz z załączonymi 

zatwierdzonymi zleceniami przewozowymi. Zlecenia przewozowe należy dostarczyć do 
zatwierdzenia do działu TPR w cyklach tygodniowych. 

10. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres: Jastrzębskie Zakłady 
Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój. 

 
 

§4 
 
 
1. Nadzór i koordynację nad wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszej umowy  ze 

strony Przewo źnika  pełnił będzie …………………… 

2. Nadzór i koordynację nad wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszej umowy ze 
strony Zleceniodawcy  pełnił będzie Marian Tyma 512 384 686. 

3. Zmiana powyższych osób wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. 

 

§5 
 

 
1. Z chwilą przyjęcia ładunku na środek transportowy Przewo źnik  przejmuje ryzyko i koszty 

powstałe na trasie przewozu oraz odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualną utratę, 
zniszczenie ładunku lub dokumentów przewozowych. 

2. Przewo źnik  winien dostarczyć towar w miejsce wskazane przez Zleceniodawc ę w stanie 
zgodnym z dowodem dostawy i uzgodnionym terminie. 



 

 

3. W przypadku stwierdzenia ubytków, osoba dokonująca odbioru ładunku sporządza  
w obecności Przewo źnika  protokół komisyjnego odbioru transportowanych materiałów. 

 
§6 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przewozowego           

   Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
     - w wysokości 10 000 zł. netto, gdy Zamawiający odstąpi od  jego realizacji w całości lub  

    jego części z powodu okoliczności, za które odpowiada Przewoźnik, 
    -  w wysokości 100 zł. netto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu      
       wykonania usługi oraz rodzaju i liczby środków transportowych. 
2. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1. strony mogą  dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, do  wysokości faktycznie 
poniesionych strat. 

3.  Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od daty wystawienia właściwego dokumentu. 
 

§7 
 
1. Zmiany umowy dopuszczalne są tylko za zgodą Zarządu JZR Sp. z o.o.  
2. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności: 

- zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu), 
- zmiana osób wskazanych w  §4 umowy. 

3. O zmianach określonych w ust.2 strony powiadomią się pisemnie. 
 

     §8 
 
 Od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy strony mogą być zwolnione w przypadku 

zaistnienia siły wyższej.  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, udaremniające całkowicie 
lub częściowo wypełnia nie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, 
strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne  wroga, rekwizycja, embargo lub     
zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, 
chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.  

 

§9 

Ochrona danych osobowych . 

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 Pana/Pani 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”).  
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę , realizacji umowy głównej oraz 
zapewnienia kontaktu. Ma Pan/Pani 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 Jastrz ębskie Zakłady Remontowe Sp. 
z o.o. ul. W ęglowa 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). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 osobom, 
których dane udostępnił Zamawiającemu. 

 
    §10 

 
1. W przypadku konieczności dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poznanych  
w związku z realizacją umowy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania  
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia 
oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu umowy, jak 
również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których 
posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem umowy.  

3. JZR Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych  
w niniejszej umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej 
wiadomości przez podmiot dominujący wobec JZR Sp. z o.o. – Jastrzębską Spółkę Węglową 
S.A. w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień umowy lub nienależytego 
wykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu 14-dniowego terminu dodatkowego.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonany  
i odebrany zakres robót.  

5. Wszelkie spory wynikające niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku 
braku możliwości polubownego rozwiązania - przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla 
siedziby Zleceniodawcy. 

6. 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. 

 
    §11 
 

1. Wykonawca przedmiotu umowy zapewnia wykonanie usług zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami 
oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanej usługi, a także 
przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub 
naruszaniem zasad wynikających z tych przepisów. 

2. W przypadku wytworzenia odpadów w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca  
 zobowiązuje się do zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie  
 z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującej ustawie o odpadach (nie dotyczy     
 odpadów wydobywczych oraz odpadów złomu). 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
§12 
 
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od… do……, lub do wyczerpania kwoty 
      określonej w § 3 ust. 1. 

2.     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.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu   
Cywilnego. 

 
§13 

 
1. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla   

każdej ze stron. 
 
 

Podpisy: 
 
Zleceniodawca:      Przewoźnik: 

1. .........................................     1. ............................................ 
 
 
2. .........................................       2. ........................................... 


