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BAG/13/2018/PN                                                                                                                                  zał. nr 7 

                                                                                                                                          
Wpisano do rejestru umów 

nr ................................ dnia...................... 2019 r. 

 

UMOWA 

zawarta w Katowicach w dniu ................................ 2019 r., zwana dalej „umową”, pomiędzy: 

Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Ka-

towice, NIP: 6341087040, REGON: 000332245, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowa-

nym przez:  

Justynę Pikiewicz — Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, 

a 

..............................................................................................................................................................., 

wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla .............................................................................. pod numerem KRS .......................... 

/wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: ............................., REGON: .................................., 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym/ą przez: 

......................................................................................, 

 

zwanymi wspólnie w dalszej części umowy „Stronami”. 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie prze-

targu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwentaryzacji zlikwidowanych wyrobisk górniczych ma-

jących połączenie z powierzchnią, po eksploatacji rud metali kolorowych na obszarze woje-

wództwa śląskiego (rudy cynku, ołowiu i żelaza), małopolskiego (rudy cynku i ołowiu) oraz wo-

jewództwa dolnośląskiego (rudy uranu oraz rudy miedzi z wyjątkiem już zinwentaryzowanych 

w latach 2015-2016 wyrobisk w rejonie Wałbrzycha, Nowej Rudy), zwanych dalej łącznie „wy-

robiskami górniczymi”, oraz sporządzenie opracowania dokumentującego tę inwentaryzację, 

zwanego dalej „opracowaniem”, obejmującego: 

1) kwerendę archiwów map górniczych; 

2) opracowanie kart informacyjnych wyrobisk górniczych; 

3) opracowanie kart parametrycznych wyrobisk górniczych; 

4) opracowanie kart oceny zagrożenia i ryzyka ze strony wyrobisk górniczych; 

5) wykonanie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej aktualny stan powierzchni terenu  

w rejonie wyrobisk górniczych; 

6) wykonanie pomiarów geodezyjnych wyrobisk górniczych i określenie współrzędnych tych 

obiektów; 

7) wprowadzenie informacji do relacyjnej bazy danych wyrobisk górniczych; 

8) sporządzenie map w skali 1:5000, pozwalających na lokalizację wyrobisk górniczych w te-

renie. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z „Metodyką oceny zagrożeń ze strony wyrobisk 

górniczych mających połączenie z powierzchnią usytuowanych na terenach zlikwidowanych 

podziemnych zakładów górniczych”, opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowi-

cach, zwaną dalej „Metodyką GIG”, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, ofertą Wykonawcy  

z dnia .................................. r., zwaną dalej ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz 
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specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, stanowiącą załącznik nr 3 

do umowy i określającą szczegółowy zakres oraz sposób wykonania przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w załącznikach a postano-

wieniami umowy, stosuje się postanowienia umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach: 

1) ETAP I, który zostanie zakończony do dnia 1 lipca 2019 r.– szczegółowy opis tego etapu 

jest zawarty w § 3; 

2) ETAP II, który zostanie zakończony do dnia 1 czerwca 2020 r. – szczegółowy opis tego eta-

pu jest zawarty w § 4. 

2. Prawidłowa realizacja ETAPU I przez Wykonawcę jest warunkiem dalszego wykonywania 

przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają, że ostateczne wykonanie przedmiotu umowy nie może nastąpić później niż  

w dniu 31 lipca 2020 r. 

4. Ostateczna liczba wyrobisk do zinwentaryzowania zostanie wskazana przez Wykonawcę po 

wykonaniu ETAPU I przedmiotu umowy i ustaleniu (na podstawie przeprowadzonej przez Wy-

konawcę kwerendy archiwów map górniczych) faktycznej liczby podlegających inwentaryzacji 

zlikwidowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią. 

5. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, że liczba wyrobisk do zinwentaryzowania w ramach 

przedmiotu umowy jest większa od wskazanej przez Zamawiającego szacunkowej liczby wyro-

bisk do zinwentaryzowania, tj. jest większa niż 1000 wyrobisk, będzie zobowiązany powiado-

mić o tym pisemnie Zamawiającego. Wykonanie inwentaryzacji w liczbie przekraczającej łącz-

nie w obydwu etapach wykonania przedmiotu umowy liczbę 1000 wyrobisk może odbyć się do-

piero po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku zinwentaryzowania dodat-

kowej liczby wyrobisk bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie przysługi-

wało wynagrodzenie z tego tytułu. 

6. W przypadku gdy liczba wyrobisk do zinwentaryzowania będzie mniejsza od wskazanej przez 

Zamawiającego szacunkowej liczby wyrobisk, tj. mniejsza niż 1000, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie. Wykonawca uzyska wynagrodzenie wyłącznie za 

faktyczną liczbę zinwentaryzowanych wyrobisk. 

 

§ 3 

1. Do dnia 1 lipca 2019 r. Wykonawca doręczy Zamawiającemu: 

1) sprawozdanie ze stanu prac nad sporządzeniem opracowania – w formie pisemnego wydruku 

oraz w formie elektronicznej na elektronicznym nośniku danych; 

2) inwentaryzację 300 wyrobisk górniczych, spełniającą wymagania określone w § 1 ust. 1  

pkt 1–8 umowy – w formie elektronicznej na elektronicznym nośniku danych. 

2. Sprawozdanie oraz inwentaryzacja zostaną zweryfikowane i ocenione przez Zamawiającego 

oraz omówione z Wykonawcą w kontekście pełnej realizacji przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający sporządzi protokół z oceny sprawozdania oraz inwentaryzacji, w szczególności 

pod kątem ewentualnych wad, o których mowa w § 6 ust. 2. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad sprawozdania lub inwentaryzacji zostaną 

one opisane w protokole. Wykonawca nieodpłatnie sporządzi i doręczy Zamawiającemu spra-

wozdanie lub inwentaryzację wolne od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni 

od daty przekazania protokołu opisującego wady. 

5. Przyjęcie przez Zamawiającego sprawozdania i inwentaryzacji bez zastrzeżeń, co zostanie po-

twierdzone w protokole, będzie stanowiło podstawę do wypłaty wynagrodzenia za realizację  

ETAPU I wykonania przedmiotu umowy. 

§ 4 
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1. Do dnia 1 czerwca 2020 r. Wykonawca doręczy Zamawiającemu – w formie pisemnego wydru-

ku oraz w formie elektronicznej na elektronicznym nośniku danych – jeden egzemplarz opraco-

wania, w celu dokonania jego merytorycznej oceny przez Zamawiającego, w szczególności pod 

kątem ewentualnych wad, o których mowa w § 6 ust. 2. 

2. Zamawiający dokona merytorycznej oceny opracowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

egzemplarza opracowania. Z merytorycznej oceny zostanie sporządzony protokół. 

3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający nie stwierdzi w protokole wad opracowa-

nia i nie zgłosi ich Wykonawcy, Wykonawca doręczy Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 7 dni, dwa dodatkowe egzemplarze pisemnego wydruku opracowania oraz 

trzy dodatkowe egzemplarze w formie elektronicznej na elektronicznych nośnikach danych. 

Podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru dodatkowych egzemplarzy opracowa-

nia będzie stanowił podstawę do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za realizację II etapu wy-

konania przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający stwierdzi wady opracowania, zostaną one 

opisane w protokole i zgłoszone w tym terminie Wykonawcy. Wykonawca nieodpłatnie sporzą-

dzi i doręczy Zamawiającemu ostateczną wersję opracowania wolnego od wad niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty przekazania protokołu opisującego wady, w ilości 

trzech egzemplarzy pisemnego wydruku opracowania oraz czterech egzemplarzy na elektro-

nicznych nośnikach danych. Podpisany przez Strony ostateczny protokół odbioru bez zastrzeżeń 

opracowania będzie stanowił podstawę do wypłaty wynagrodzenia za realizację II etapu wyko-

nania przedmiotu umowy. 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy szacunkowe wynagrodzenie w wy-

sokości ............. zł brutto (słownie: ...................................................). 

2. Faktyczne wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy zostanie obliczone na podstawie ceny jed-

nostkowej netto za inwentaryzację pojedynczego wyrobiska, wskazanej w ofercie i wynoszącej 

.............. zł netto (słownie: ...................................................) oraz faktycznej liczby zinwentary-

zowanych na podstawie umowy wyrobisk, z doliczeniem odpowiedniego podatku VAT, z za-

strzeżeniem poczynionym w § 2 ust. 5. 

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, składa się wynagrodzenie za realizację I etapu wy-

konania przedmiotu umowy, obliczone na podstawie wskazanej w ofercie ceny jednostkowej 

netto za inwentaryzację pojedynczego wyrobiska i inwentaryzacji 300 wyrobisk z doliczeniem 

odpowiedniego podatku VAT, tj. wynagrodzenie ……………. zł brutto (słownie: 

...................................................) oraz wynagrodzenie za realizację II etapu wykonania przed-

miotu umowy, obliczone na podstawie wskazanej w ofercie ceny jednostkowej netto za inwenta-

ryzację pojedynczego wyrobiska oraz faktycznej liczby zinwentaryzowanych w II etapie przed-

miotu umowy wyrobisk, z doliczeniem odpowiedniego podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych 

praw autorskich do przedmiotu umowy, w szczególności wszystkich mogących stanowić 

przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem umowy,  

a także zbycia prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych i niewykonywania 

osobistego prawa nadzoru nad sposobem korzystania z przedmiotu umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch etapach w terminie 21 dni od dnia przedłożenia Za-

mawiającemu w jego siedzibie prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem, że za-

płata wynagrodzenia za realizację II etapu przedmiotu umowy nastąpi nie wcześniej niż dnia  

.................................... r. 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT za realizację I etapu przedmiotu umowy jest protokół 

przyjęcia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń sprawozdania i inwentaryzacji, o którym mowa 

w § 3 ust. 5. 
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7. Podstawą do wystawienia faktury VAT za realizację II etapu wykonania przedmiotu umowy jest 

podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru dodatkowych egzemplarzy opracowa-

nia – w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 3, albo podpisany przez Strony ostateczny proto-

kół odbioru bez zastrzeżeń opracowania – w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 4. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 

11. Za dzień zapłaty będzie uważany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

12. W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będą przysługi-

wały odsetki ustawowe. 

 

§ 6 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny przez okres 24 miesięcy względem Zamawiającego z tytułu 

rękojmi, liczonej od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru dodatko-

wych egzemplarzy opracowania – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, albo ostatecznego 

protokołu odbioru opracowania – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4. 

2. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z umową, w tym z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, „Metodyką GIG”, obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz innymi dokumentami wymaga-

nymi przez przepisy prawa. 

3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia opracowania ponosi Wykonawca do 

chwili odbioru opracowania przez Zamawiającego. 

4. W terminie 7 dni po upływie okresu rękojmi, zostanie sporządzony przez Strony protokół 

stwierdzający brak lub usunięcie wad powstałych w okresie rękojmi za wady. 

5. Jeżeli w ocenie Zamawiającego wady są możliwe do usunięcia – Zamawiający może zgłosić żą-

danie ich usunięcia i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezsku-

tecznym jego upływie może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wyko-

nanie opracowania innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

6. Jeżeli wad opracowania nie da się usunąć lub gdy z okoliczności wynika, że nie może to nastą-

pić w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia 

od umowy – gdy wady są istotne lub żądać obniżenia wynagrodzenia – gdy wady są nieistotne. 

7. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, 

w tym poszczególnych etapów, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał wykonać 

przedmiot umowy w terminach, o których mowa w § 3 i § 4, Zamawiający może bez wyznacze-

nia dodatkowego terminu odstąpić od umowy przed upływem terminu do jej wykonania. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaist-

nieniu okoliczności dających podstawę do oceny, że jakikolwiek etap wykonania przedmiotu 

umowy nie zostanie wykonany w terminach określonych w § 3 i § 4. 

 

§ 7 

1. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą i wykonującą w imieniu Zamawiają-

cego obowiązki i uprawnienia wynikające z umowy jest: 

1) ....................................., tel. ....................................., e-mail: .....................................; 

2) ....................................., tel. ....................................., e-mail: .................................... . 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: 

1) ....................................., tel. ....................................., e-mail: .....................................; 

2) ....................................., tel. ....................................., e-mail: .................................... . 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że opracowanie będzie wynikiem jego twórczości i nie bę-

dzie naruszało praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 
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2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do opracowania, 

włącznie z prawem wykorzystywania opracowania na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Zamawiający nabywa prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistego prawa nadzoru nad sposobem ko-

rzystania z przedmiotu umowy. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, nabycie własności wszystkich egzemplarzy opra-

cowania oraz nabycie prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych następuje  

z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń dodatkowych egzemplarzy 

opracowania – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, albo podpisania przez Strony osta-

tecznego protokołu odbioru bez zastrzeżeń opracowania – w przypadku, o którym mowa w § 4 

ust. 4, oraz zapłaty wynagrodzenia za realizację II etapu wykonania przedmiotu umowy, bez 

ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą  

w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich oraz, że 

osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w sto-

sunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przed-

miotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z narusze-

nia praw własności intelektualnej. 

§ 9 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wyna-

grodzenia szacunkowego brutto określonego w § 5 ust. 1, tj. w wysokości ................... zł (słow-

nie: ........................................). 

2. Wykonawca oświadcza, że wniósł wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przed jej zawarciem. 

3. Strony ustalają, że 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbio-

ru dodatkowych egzemplarzy opracowania – w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 3, albo 

podpisania przez Strony ostatecznego protokołu odbioru bez zastrzeżeń opracowania – w przy-

padku o którym mowa w § 4 ust. 4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona Wyko-

nawcy nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady i sporządzeniu 

protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 4.  

§ 10 

Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio 

z umową, a w tym wierzytelności z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności ubocz-

ne, nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Za-

mawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość w trakcie rea-

lizacji umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym 

celu niż do wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których 
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ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Za-

mawiającego, w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji oraz ich źródła. Wykonawca zobowiązuje się również do nie 

zapoznawania się, nie kopiowania oraz nie udostępniania innym podmiotom jakichkolwiek 

informacji dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zle-

cenie oraz podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy 

których wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 1, ani ich źródła za-

równo w całości, jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia 

Zamawiającego; 

3) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób realizujących w ramach umowy czynności 

polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), tj. wykonują-

cych czynności: 

a) opracowania kart informacyjnych wyrobisk górniczych, 

b) opracowania kart parametrycznych wyrobisk górniczych, 

c) opracowania kart oceny zagrożenia i ryzyka ze strony wyrobisk górniczych, 

d) wprowadzenia informacji do relacyjnej bazy danych wyrobisk górniczych; 

4) utrzymywania przez cały okres realizacji umowy nie mniejszej niż wskazana w ofercie  

w poszczególnych dziedzinach liczby samodzielnych pracowników naukowych, a także gdy 

Wykonawca wskazał w ofercie, że przy realizacji umowy będzie zatrudniał osoby niepełno-

sprawne – zatrudniania przez cały okres realizacji umowy liczby osób niepełnosprawnych 

nie mniejszej niż wskazana w ofercie. 

2. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo żądać od Wykonawcy dokumentacji po-

twierdzającej zatrudnianie wskazanej przez Wykonawcę w ofercie w poszczególnych dziedzi-

nach liczby samodzielnych pracowników naukowych, a także gdy Wykonawca wskazał w ofer-

cie, że przy realizacji zamówienia zatrudniać będzie osoby niepełnosprawne dokumentacji po-

twierdzającej zatrudnianie wskazanej w ofercie liczby osób niepełnosprawnych, a Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia tej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia przesłania przez 

Zamawiającego żądania na wskazany w § 7 ust. 2 adres poczty elektronicznej. 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, na podstawie § 6 ust. 5, 6 lub 7 – 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 

3) za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów wykonania umowy – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia; 

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze poszczególnych etapów wyko-

nania umowy lub opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% wy-

nagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia; 

5) w przypadku, gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy zo-

staną wykazane nieprawidłowości polegające na naruszeniu obowiązku zatrudniania na pod-

stawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji umowy wykonują czynności, o któ-

rych mowa w §11 ust. 1 pkt 3 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 5 ust. 1; 

6) za opóźnienie w przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej zatrudnianie zadeklarowanej 

przez Wykonawcę w ofercie w poszczególnych dziedzinach liczby samodzielnych pracow-

ników naukowych lub dokumentacji potwierdzającej zatrudnianie zadeklarowanej przez 

Wykonawcę w ofercie liczby osób niepełnosprawnych – w wysokości 300 zł (słownie: trzy-
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sta złotych) – za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następującego po upływie termi-

nu, o którym mowa w § 11 ust. 2; 

7) gdy w trakcie realizacji umowy liczba samodzielnych pracowników naukowych w poszcze-

gólnych dziedzinach lub liczba osób niepełnosprawnych ulegnie zmniejszeniu w stosunku do 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie liczby w samodzielnych pracowników naukowych 

lub liczby osób niepełnosprawnych – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) – za 

każdy dzień niezatrudniania wskazanej przez Wykonawcę w ofercie liczby samodzielnych 

pracowników naukowych lub liczby osób niepełnosprawnych. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego, odszko-

dowania przewyższającego karę umowną. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo do miarkowania kar umownych, w szczególności w przypadku, gdy ka-

ra umowna jest rażąco wygórowana. 

§ 13 

1. W przypadku gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2177) oraz zmiany minimalnej stawki godzinowej, 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko-

ści stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wyko-

nawcę, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowa-

dzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (ceny jednostkowej brutto za 

inwentaryzację pojedynczego wyrobiska), w terminie od dnia opublikowania przepisów doko-

nujących zmian, o których mowa w pkt 1 i 2, do 30-ego dnia od dnia ich wejścia w życie. 

2. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmia-

ny, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wyna-

grodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz 

założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umo-

wy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

oraz wykazanie adekwatności propozycji zmiany wysokości kosztów wykonania umowy 

przez Wykonawcę. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Strony będą 

prowadziły negocjacje. W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, Zamawiający mo-

że zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyja-

śnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgod-

ność z oryginałami). 

4. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie jednego 

miesiąca od dnia otrzymania kompletnego – w ocenie Zamawiającego – wniosku. Za dzień 

przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla 

Wykonawcy. 
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5. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą dzia-

łania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania.  

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyć części przedmiotu niniejszej 

umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do umowy. 

7. Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji  

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, w terminie od dnia opublikowania przepisów 

dokonujących zmian, o których mowa w ust. 1, do 30-ego dnia od dnia ich wejścia w życie. 

Wniosek powinien zawierać, co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wy-

nagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.  

8. Postanowienia ust. 3, 4, 5 oraz 6 stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca 

jest zobowiązany, w każdym przypadku, do zajęcia pisemnego stanowiska, w terminie jednego 

miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilne-

go, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu, sku-

tecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

3. Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania postanowień umowy będzie rozstrzygać 

sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a je-

den dla Wykonawcy. 

 

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 

1) Metodyka GIG; 

2) oferta; 

3) SIWZ. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 

……………………………………….. 
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