OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUGI
dla zamówień udzielanych w trybie pozaregulaminowego elektronicznego zapytania ofertowego
obszar: transport – usługi doraźne do 3 000 euro, obowiązują zamówień ogłoszonych od dnia 1.10.2018 r.
Zamawiający:
Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 Katowice
ul. Powstańców 30
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30
adres internetowy: http://www.pgg.pl
I. Postanowienia ogólne: oferta, termin płatności, ustalenie ceny
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Wykonawcy nie mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed
terminem składania ofert.
6. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
7. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto, podając ją w zapisie liczbowym. Cena całkowita oferty musi
wynikać z sumy wartości wszystkich pozycji Formularza ofertowego. Cenę oferty Wykonawca podaje w złotych
polskich z dokładnością co do grosza.
8. Cena całkowita oferty obejmować będzie wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków (także od towarów i usług).
9. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie
przepisów podatkowych nie są zobowiązane do uiszczenia zobowiązań podatkowych w Polsce, a obowiązek
podatkowy spoczywa na nabywcy towarów/usług, zgodnie z zasadami dotyczącymi wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów/usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena netto (C) – waga 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę netto realizacji zamówienia.
11. Sposób uzyskania ostatecznej ceny: złożona oferta jest ceną ostateczną.
12. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania dalszych negocjacji w zakresie ceny.
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną
Wykonawców, którzy złożyli oferty czy ich oferta została wybrana do realizacji zamówienia – „wybrana/nie
wybrana”.
II. Istotne postanowienia umowy
1. Przedmiot umowy
1) Przedmiot Umowy spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu.
2) Zakres świadczenia wynikający z Umowy jest tożsamy ze zobowiązaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
2. Cena i warunki płatności.
1) Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 120 dni od daty wpływu
faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
2) Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie realizacji zamówienia.
3) Rozliczanie usługi określono w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4) Odpłatność za wykonanie usługi określana będzie dla jednostki sprzętowej w miesięcznych okresach
rozliczeniowych lub dla usług jednorazowych po wykonaniu usługi.
5) Podstawą do wystawienia faktury jest prawidłowo wykonana usługa potwierdzona przez upoważnionego
przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru wykonania usług – zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury, kopii
ww. protokołu.
6) Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia.
7) W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług Wykonawca poniesie
koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości podatkowych, które powstały w stosunku
do Zamawiającego na skutek błędnego opodatkowania VAT.
8) W przypadkach dla których dostawcą lub usługodawcą jest podmiot zagraniczny, zgodnie z ustawą
o podatku od towarów i usług Zamawiający jest zobowiązany rozliczyć podatek VAT.
9) W przypadku, gdy z realizacją Umowy wiążą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami celnymi
i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
10) W przypadku, kiedy zrealizowana będzie niższa od maksymalnej wartość zamówienia, Wykonawcy nie
przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu
niezrealizowanej części Umowy.
11) Fakturę należy wystawić na adres:
Polska Grupa Górnicza S.A
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
Oddział KWK …………….. (zgodnie z zamówieniem)
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oraz przekazać na adres:
Polska Grupa Górnicza S.A.
44-122 Gliwice, ul. Jasna 31b
12) Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w terminie
wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
13) Faktury muszą być wystawione odrębnie dla każdej umowy zawartej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.
14) Faktury będą wystawiane w walucie polskiej.
15) Wszelkie płatności dokonywane będą w walucie polskiej, przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę.
16) Zapłata ceny nastąpi na podstawie faktury lub rachunku wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, określającego dostawy lub usługi.
17) Wystawione faktury powinny zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym Umowa
została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamówienia Zamawiającego.
18) Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu
płatności (numeru faktury).
19) Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
20) Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo na fakturach.
21) W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji. Powyższy zapis nie narusza prawa Wykonawcy do naliczania odsetek wynikających
z przepisów powszechnie obowiązujących.
22) Należności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz
obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego
1) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, obowiązującą w trakcie realizacji
umowy, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl zakładka Dostawcy/Przetargi, zamówienia oraz oświadcza,
że zapoznał i na bieżąco będzie zapoznawał osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
3) Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady (za wyjątkiem
odpadów górniczych i wszelkich odpadów wydawanych z dołu na jednostkach transportowych tj. złom,
drewno, odpady gumowe, butelki PET, worki papierowe itp., które zagospodaruje Zamawiający), to jest
on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Siła wyższa
1) Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, jeżeli jej
realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie
Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu.
2) Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę
wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla zamówienia.
Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań
wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji Umowy
w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
5. Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy
1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10
% netto niezrealizowanej części Umowy,
b) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy- w wysokości 0,1 % wartości netto
niezrealizowanej w terminie części Umowy,
c) w przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników
wykonawcy nie posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym
porozumiewanie się w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek. Zamawiający może odstąpić
od naliczania kary z tego tytułu o ile naruszenie nie miało wpływu na realizację zamówienia.
2) Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% netto niezrealizowanej części Umowy,
co nie dotyczy przypadków określonych w punkcie 6 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy
podpunkt 4) i 5).
3) Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
4) W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu Wykonawcy
w wyniku:
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1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych usług,
2) odstąpienia od realizacji zamówienia z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami usługi zamówionej przez
Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.
5) W przypadku stwierdzenia stanu po użyciu alkoholu względnie stanu nietrzeźwości u pracownika Wykonawcy
oraz stawienie się do pracy pod wpływem narkotyków lub innych substancji, których oddziaływanie
na organizm pracownika uniemożliwia należyte wykonanie obowiązków pracowniczych jak również używanie
ich w czasie pracy lub miejscu pracy oraz wnoszenie ich na teren zakładu pracy, Wykonawca zobowiązuje
się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100)
od każdego ujawnionego przypadku. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu prowadzi
do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w l dm3 odpowiadające stężeniu
alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu, zaś stan nietrzeźwości powyżej 0,5‰ (Ustawa z dnia
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz.487 t.j.).
6) W przypadku ujawnienia dokonania przez pracownika/ów Wykonawcy zaboru mienia Zamawiającego
lub firm mających siedzibę na terenie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100) od każdego dokonanego zaboru. Niezależnie
od możliwości dochodzenia z tego tytułu zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.
7) W przypadku stwierdzenia pracy sprzętu nie spełniającego wymagań Zamawiającego Zamawiający może
obciążyć Wykonawcę karą w wysokości 2 000,00 zł. za każdą niezgodną jednostkę sprzętową.
6. Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy
1) Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.
2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną
ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy,
druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy
ex nunc (od teraz). Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części
świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według
jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić
od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania
albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub
zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego
wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy lub jej części ex nunc (od teraz)
w przypadku:
a) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej
przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) nieprzystąpienia w terminie do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny lub przerwania
realizacji przedmiotu umowy bez zgody Zamawiającego,
c) wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami lub przepisami prawa,
5) Postanowienia ust. 1-4 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu
cywilnego.
7. Ochrona danych osobowych
Udostępnienie danych osobowych
1) Strona umowy udostępniająca dane osobowe dalej nazywana Administratorem Pierwotnym Danych Osobowych,
informuje o obowiązkach wynikających z 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 Rozporządzenia)
drugą stronę umowy.
2) Administrator Pierwotny Danych Osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (UE) spełnił obowiązek
informacyjny wobec osób, których dane udostępnia stronie umowy oraz oświadcza, że przetwarza te dane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - f) RODO (UE).
3) Polska Grupa Górnicza S.A. spełniła obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 RODO (UE) na stronie
internetowej Polskiej Grupy Górniczej w zakładce RODO, dla kategorii osób Pracownicy PGG, powyższy
obowiązek został spełniony na Portalu Pracowniczym Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności
1) Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych
informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot
Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na
podstawie niniejszej Umowy są własnością Zamawiającego.
3

2) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy,
przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów i informacji pozyskanych
w związku z niniejszą umową.
3) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na
podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraźnej zgody
Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca
ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem niniejszej Umowy przetwarzane, ani też korygowane czy
udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
4) Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, która:
a) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
b) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek osobie
lub jednostce, lub
c) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
5) Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne w następujących
sytuacjach:
a) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zachowania
poufności informacji przez podwykonawców;
b) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej;
c) Wykonawca może ujawniać informacje na żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacji wynika z przepisów prawa.
6) W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty które pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania ich
poufności.
7) Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej
Umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika to z innych postanowień niniejszej Umowy,
a jednocześnie nie służy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 .
8) Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
9) W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Ochrona informacji
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 t.j.).
Zasady etyki
1) Strony umowy nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także ich pracowników i przedstawicieli oraz innych osób
działających w ich Imieniu lub na ich rzecz i odnosi się w szczególności do zachowań, które mogą prowadzić
do:
a) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018.703 j.t. )
b) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 2018.419 j.t.).
2) Strony umowy winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli. Strony
umowy gwarantują i zobowiązują się, że nie wręczyli i nie wręcz żadnej darowizny lub prowizji; jak również
nie zgodzili się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej ze stron
umowy w związku z zamówieniem lub umową.
8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia
1) Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników Polskiej Grupy Górniczej przy realizacji zamówienia pod
rygorem odstąpienia od umowy bez prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracowników Zamawiającego
wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów Prawa Pracy uzasadniają
udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy.
9. Postanowienia końcowe
1) Spory wynikające z zawartej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustaw obowiązujących w tym zakresie.
3) Integralną częścią Ogólnych Warunków Realizacji Usługi jest Zamówienie - Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia oraz Sposobu Zamawiania i Realizacji Usługi dla zamówień udzielanych w trybie
pozaregulaminowego elektronicznego zapytania ofertowego w obszarze transportu (transport osób i rzeczy,
sprzęt ciężki i specjalistyczny) do 3 000 euro.
4) Wykonawca poprzez złożenie oferty akceptuje niniejsze postanowienia.
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