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Załącznik nr 4 do Wymagań Ofertowych 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
Umowa nr JZR/………../2020 

 
Zawarta dnia ………… r. w Jastrzębiu – Zdroju, pomiędzy: 
Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębie – Zdrój (44-268) 
ul. Węglowa 4, NIP: 633-19-71-048, REGON: 276057813, nr BDO 000000985 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 ZAMAWIAJ ĄCYM, którą reprezentują: 
 
1. ………………… - ……………………. 
2. ………………… - ……………………. 
 

a: 

FIRM Ą …………………………………………………….  
z siedzibą w ………………………………., NIP : ……………………….. REGON: …………nr 
BDO…………………………….zwaną dalej WYKONAWC Ą, którą reprezentują: 

1. ……………………………………………. 
2. ……………………………………………. 
 
zwanymi dalej Stronami. 

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Na podstawie niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wywozu 
i zagospodarowania z Wydziałów Remontowych JZR Sp. z o.o., odpadów określonych w Załączniku nr 1 do 
niniejszej Umowy. 

§ 2 
 

CENA I WARUNKI PŁATNO ŚCI 
 
1. Strony ustalają, że podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu 

umowy jest cena za 1 Mg odpadów, określona w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 
2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty 2 000 000,00 zł brutto. 
3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo podpisany przez przedstawiciela danego Wydziału 

Remontowego JZR Sp. z o.o. miesięczny protokół przekazania odpadów. Przedmiotowy protokół będzie 
zawierał ilości wagowe poszczególnych odpadów.  

4. Zapłata z tytułu wykonania przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust.1 dokonana będzie w terminie ........ 
dni od dnia otrzymania faktury VAT przez ZAMAWIAJĄCEGO, przelewem na rachunek WYKONAWCY 
wskazany na fakturze VAT. 
Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. Strony oświadczają, że są czynnymi płatnikami podatku VAT.  
6. Należności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osoby  

trzeciej (cesja, sprzedaż), jak również nie może być dokonane upoważnienie inkasowe, bez pisemnej zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO. Postanowienie dotyczy również ewentualnych odsetek. 

 

§ 3 
 

WARUNKI ODBIORU 
 

1. Odbiór odpadów z nw. Wydziałów Remontowych JZR Sp. z o. o.:  
a) Wydział WB „Borynia” – JZR Sp. z o.o., ul. Węglowa 4; 44-268 Jastrzębie - Zdrój, (obok Ruchu 

Borynia), 
b) Wydział WP „Pniówek” – JZR Sp. z o.o., ul. Krucza 18; 43-250 Pawłowice, (teren KWK Pniówek), 
c) Wydział WZ „Zofiówka” – JZR Sp. z o.o., ul. Rybnicka 6; 44-330 Jastrzębie - Zdrój, (teren Ruchu 

Zofiówka),   
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d) Wydział WS „Suszec” – JZR Sp. z o.o., ul. Piaskowa 35; 43-267 Suszec, (teren byłej KWK Krupiński), 
możliwy będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. 

2. Termin odbioru odpadów nastąpi do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia wywozu. 
3. Odbiory realizowane są na podstawie zamówień, zawierających:  

− rodzaj i kod odpadów,  

− miejsce odbioru,  

− planowaną datę odbioru.   
4. Jeżeli nie ma możliwości technicznych zważenia odpadów na danym Wydziale, WYKONAWCA jest 

zobowiązany do skorzystania z wagi kopalnianej. Koszty związane z ważeniem pokrywa ZAMAWIAJĄCY. 
5. Załadunek odpadów leży po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 
6. W załączniku nr 1 do niniejszej Umowy określono te odpady, które będą odbierane co najmniej raz w miesiącu. 
7. Przed odbiorem odpadów zostanie sporządzona Karta Przekazania Odpadu w systemie BDO przez 

przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO a przedstawiciel WYKONAWCY jest zobligowany do jej potwierdzenia 
w systemie.  

8. W przypadku odpadów niebezpiecznych, w sytuacji gdy WYKONAWCA nie prowadzi ostatecznego procesu 
odzysku lub unieszkodliwienia przekaże ZAMAWIAJĄCEMU potwierdzenie przekazania odpadów 
niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku lub unieszkodliwiania. Potwierdzenie to może mieć formę 
oświadczenia WYKONAWCY. 
 

§ 4 
 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 r., z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze 
Stron z zachowaniem 1-miesięczego okresu wypowiedzenia.  

§ 5 
 

KARY UMOWNE 
 
1. W przypadku nieterminowego wykonania usługi, z winy WYKONAWCY, WYKONAWCA podlega karze 

umownej w wysokości 10% wartości brutto danego zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3, za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez WYKONAWCĘ prac stanowiących przedmiot 
Umowy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto danego 
zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia oraz zlecenia wykonania prac, będących 
przedmiotem Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

3. ZAMAWIAJĄCY może potrącić należną mu karę umowną z wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY 
bez zgody WYKONAWCY. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie 
WYKONAWCY, ZAMAWIAJ ĄCY ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% łącznej ceny 
brutto zamówień zrealizowanych do dnia odstąpienia.  

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
6. W przypadku poniesienia szkody przez ZAMAWIAJĄCEGO przekraczającej wysokość kary umownej może 

on dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, lecz do wysokości rzeczywiście 
poniesionych kosztów. 

§ 6 

SIŁA WY ŻSZA 

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. 

2. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą 
wyższą. 

3. W takim przypadku Strona, której dotyczy wystąpienie siły wyższej, powiadomi drugą Stronę o wystąpieniu 
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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. 

§ 7 

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 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”).  
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 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). 

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

§ 8 
 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

1. Dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za nadzór i koordynację nad wykonaniem prac będących 
przedmiotem niniejszej Umowy:  
 

a) Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

• Imię i nazwisko: Honorata Merkel 

• tel.: + 48 32 72 15 115, 
 

b) Ze strony WYKONAWCY: 

• Imię i nazwisko: ……………………………… 

• tel.: …………………………………………… 
 

2. WYKONAWCA 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.  

3. 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. 

4. 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 

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

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. 

7. 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 
DOSTAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

9. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy 
w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.) 

10. Wszystkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy będą rozwiązywane na drodze polubownej. 
11. 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. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO 
i WYKONAWCY. 

 
 

           ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

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



Załącznik nr 1 do umowy JZR/………../2020 
 
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu zł/Mg Odbiór 

minimum 
jeden raz w 
miesiącu 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
            ZAMAWIAJĄCY :             WYKONAWCA : 

  
 
 
 

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


