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BAG/01/2020/PN                                                                                  zał. nr 6a dla cz. I zamówienia 

UMOWA 

zawarta w Katowicach w dniu ................................ 2020 r., zwana dalej „umową”, pomiędzy: 

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

Katowice, NIP: 6341087040, REGON: 000332245, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezento-

wanym przez:  

Krystynę Samek-Skwarę — 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 postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych 5 sztuk urządzeń 

służących do monitorowania eksploatacji kopalin o nazwie: system pomiarowy — autonomicz-

ny zespół rejestrująco-pomiarowy, zwanych dalej „urządzeniami AZRP”, będących własnością 

Zamawiającego, a użytkowanych na terenie podziemnych zakładów górniczych zlokalizowa-

nych na terenie całego kraju, w szczególności w zakresie usług: 

1) dokonywania niezbędnych zmian w lokalizacji urządzenia AZRP na terenie podziemnego 

zakładu górniczego, w którym urządzenie jest zainstalowane — zgodnie z poleceniem Za-

mawiającego lub — przypadkach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi, 

mienia lub środowiska — zgodnie z poleceniem osób dozoru ruchu danego podziemnego 

zakładu górniczego, usługa będzie realizowana według potrzeb; 

2) wyinstalowania i wytransportowania urządzenia AZRP ze wskazanego podziemnego zakła-

du górniczego oraz transportu i zainstalowania urządzenia w innym, wskazanym przez Za-

mawiającego, podziemnym zakładzie górniczym, w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 oraz  

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 868 z późn. zm.), usługa będzie realizowana według potrzeb; 

3) wyinstalowania i wytransportowania urządzenia AZRP z podziemnego zakładu górniczego  

i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego oraz transport urządzenia AZRP z siedziby 

Zamawiającego, do wskazanego przez Zamawiającego podziemnego zakładu górniczego  

i jego instalacja w podziemnym zakładzie górniczym, w związku z art. 172 ust. 1 pkt 2 oraz  

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, usługa realizo-

wana będzie według potrzeb; 

4) wyinstalowania i wytransportowania urządzenia AZRP z podziemnego zakładu górniczego 

do siedziby Wykonawcy w celu wykonania usługi przeglądu, konserwacji, kalibracji oraz je-

żeli będzie taka konieczność — naprawy, a po wykonaniu tych czynności transport urządze-

nia AZRP do wskazanego podziemnego zakładu górniczego i jego instalacja w podziemnym 

zakładzie górniczym; 

5) przeglądu, konserwacji, kalibracji — w ramach których Wykonawca będzie zobowiązany do 

sczytania danych z modułu pamięci urządzenia AZRP i utworzenia kopii danych na nośniku 
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zewnętrznym. Kopie danych przekazywane będą do Departamentu Energomechanicznego 

Wyższego Urzędu Górniczego. Po sczytaniu i skopiowaniu danych, w szczególności będzie 

miało miejsce czyszczenie urządzenia, przewodów połączeniowych, czujników, wymiana 

filtrów, przegląd instalacji elektrycznej, kalibracja czujników pomiarowych oraz sprawdza-

nie poprawności działania urządzenia AZRP po przeprowadzonych pracach. Po tych czyn-

nościach Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić weryfikację odmierzania czasu 

wraz z synchronizacją zegara modułu pamięci. Usługa realizowana będzie około 24 razy  

w odniesieniu do jednego urządzenia AZRP w okresie trwania umowy; 

6) naprawy: 

a) w przypadku zgłoszenia awarii urządzenia AZRP — usługa będzie realizowana według 

potrzeb, 

b) zauważone przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi przeglądu, konserwacji lub 

kalibracji — usługa będzie realizowana według potrzeb; 

7) gotowość serwisową — rozumianą jako dostępność służb technicznych przez całą dobę  

we wszystkie dni w roku. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego lub osób 

dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego wynosi ....... godzin od chwili dokonania 

zgłoszenia awarii, o której mowa w pkt 6 lit. a, za pośrednictwem telefonu na  

nr ........................... lub poczty elektronicznej na adres: ............................ lub faksu na numer 

........................... . Przez czas reakcji rozumie się przybycie przedstawiciela Wykonawcy do 

podziemnego zakładu górniczego, w którym znajduje się urządzenie, które uległo awarii. Po 

przybyciu na miejsce zgłoszenia, przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany usunąć awa-

rię na miejscu niezwłocznie lub, gdy awarii nie da się usunąć na miejscu, poinformować nie-

zwłocznie pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 1, o konieczności napra-

wy w siedzibie Wykonawcy. W przypadku konieczności naprawy w siedzibie Wykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany określić w terminie 3 dni od daty dokonania zgłoszenia awarii 

zakres naprawy, w szczególności przedmiot naprawy, koszt naprawy, w tym koszt części 

zamiennych lub podzespołów urządzenia, a także czas jaki potrzebuje do przeprowadzenia 

naprawy oraz powiadomić o tym Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: 

d.wojcik@wug.gov.pl lub za pośrednictwem faksu pod nr: 32 736 18 29 — usługa będzie 

realizowana według potrzeb. 

2. Umowa obowiązuje przez okres od … do …, jednakże nie dłużej niż do wyczerpania kwoty,  

o której mowa w § 8 ust. 3. 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, oraz oferta Wykonawcy  

z dnia ....................... — sporządzona według zasad wskazanych w SIWZ, zwana dalej „Ofertą”, 

określają szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu umowy i stanowią jej integralną 

część. 

4. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w SIWZ, a postanowieniami 

umowy, stosuje się postanowienia umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, w oparciu  

o dostarczony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram. 

Harmonogram będzie dostarczany w okresach miesięcznych. 

2. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, będą się odbywały w obecności 

pracownika inspekcyjno-technicznego Wyższego Urzędu Górniczego, o którym mowa w § 7 

ust. 1, chyba że pracownik ten zgłosi Wykonawcy, że nie będzie brał udziału w czynnościach. 

Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, będą się odbywały w dni robocze  

w godzinach od 6:00 do 14:30. Czynności te mogą także nastąpić w innym terminie po 

uzgodnieniu z osobami dozoru danego podziemnego zakładu górniczego oraz pracownikiem 

Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 1. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
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3. Wykonawca będzie świadczył naprawę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a, po otrzymaniu 

zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 7, gdy usunięcie awarii na miejscu nie będzie 

możliwe. 

4. Wykonawca będzie świadczył naprawę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. b, jeżeli w trakcie 

świadczenia usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, stwierdzi konieczność przeprowadzenia 

naprawy urządzenia. Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego drogą 

elektroniczną na adres: d.wojcik@wug.gov.pl lub za pośrednictwem faksu pod nr: 32 736 18 29. 

5. Wykonawca będzie świadczył naprawę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a oraz b, w terminie 

wskazanym przez Wykonawcę zgodnie z ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 8. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem naprawy będzie zobowiązany określić jej zakres,  

w szczególności: przedmiot naprawy, koszt naprawy, w tym koszt części zamiennych lub 

podzespołów urządzenia oraz czas jaki potrzebuje do przeprowadzenia naprawy i powiadomić  

o tym Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: d.wojcik@wug.gov.pl lub za pomocą faksu 

pod nr: 32 736 18 29, w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 1  

pkt 7, w przypadku naprawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a, lub w przypadku naprawy, 

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6 lit. b, w terminie 3 dni od upływu końcowego terminu 

wyznaczonego na dokonanie przeglądu, konserwacji lub kalibracji urządzenia AZRP. 

7. W przypadku wątpliwości co do zaproponowanego przez Wykonawcę kosztu naprawy, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ceny u innego podmiotu. W przypadku 

gdy cena zaproponowana przez inny podmiot jest niższa, Zamawiający ma prawo zlecić mu 

wykonanie naprawy, a Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie.  

8. W przypadku wątpliwości co do zaproponowanego przez Wykonawcę terminu naprawy, 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zaproponowanego przez Wykonawcę terminu 

wykonania danej naprawy. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia co do terminu wykonania 

naprawy, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać naprawę w terminie nie przekraczającym  

7 dni roboczych liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego zakresu i kosztu 

naprawy drogą elektroniczną na adres: ...................... lub za pośrednictwem faksu pod nr: 

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

9. Jeżeli Wykonawca dokona naprawy urządzenia bez akceptacji przez Zamawiającego zakresu  

i kosztu naprawy wynagrodzenie nie będzie mu przysługiwało. 

10. Jeżeli Zamawiający nie zaakceptuje zakresu lub kosztu naprawy urządzenia, Wykonawca będzie 

zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, zwrócić 

urządzenie na miejsce jego użytkowania. 

11. W celu wykonania usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, a w razie konieczności także usługi, 

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, Wykonawca odbierze urządzenie z miejsca jego użytkowania 

na własny koszt i ryzyko, a po wykonaniu usługi dostarczy je i zainstaluje we wskazanym przez 

zamawiającego podziemnym zakładzie górniczym. Czynności przeglądu, konserwacji  

i kalibracji Wykonawca jest zobowiązany wykonać w terminie nieprzekraczającym .......... dni 

roboczych. Termin ten jest liczony od dnia demontażu urządzenia w podziemnym zakładzie 

górniczym do dnia montażu urządzenia w podziemnym zakładzie górniczym. 

12. Ustalony przez Strony lub określony w umowie termin wykonania usług, o których mowa w § 1 

ust. 1, jest maksymalnym terminem, w którym Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

urządzenie do podziemnego zakładu górniczego oraz dokonać jego montażu. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonanej usługi, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin na uwzględnienie tych zastrzeżeń, w którym Wykonawca na 

własny koszt uwzględnieni je w całości. Termin wyznaczony na uwzględnienie zastrzeżeń 

pozostaje bez wpływu na termin wykonania usługi ustalony przez Strony bądź określony  

w umowie, w szczególności nie powoduje jego przedłużenia. 

§ 3 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Wykonawca przy wykonywaniu naprawy urządzenia zastosuje części 

zamienne oraz podzespoły fabrycznie nowe, nieuszkodzone i spełniające normy zalecane przez 

producenta urządzenia. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcy wykonywania napraw z powierzo-

nych przez siebie części zamiennych oraz podzespołów urządzeń. 

§ 4 

1. Po wykonaniu usług, o których mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca sporządzi i przedstawi do pod-

pisu Zamawiającemu protokół odbioru wykonania usługi. 

2. Po wykonaniu usługi przeglądu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo świadectwo 

przeglądu, a po wykonaniu usługi kalibracji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo 

świadectwo kalibracji. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na części zamienne oraz podzespoły urządzeń, zgodnej z gwa-

rancją udzieloną przez producenta, liczoną od dnia podpisania przez Zamawiającego bez za-

strzeżeń protokołu odbioru. 

2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, o których mowa § 1 ust. 1, 

liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru. Wyko-

nawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych 

usług przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protoko-

łu odbioru. 

3. W okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłat-

nego usuwania wszelkich wad urządzeń wynikających ze świadczonych przez Wykonawcę 

usług, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, liczonych od momentu zgłoszenia 

przez Zamawiającego do momentu trwałego usunięcia wady przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający może zgłaszać wady za pomocą faksu pod nr ........................ lub drogą elektro-

niczną na adres: ............................ . 

5. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niesprawność w działaniu urządzenia. 

§ 6 

Wykonawca od chwili odbioru urządzenia aż do jego zwrotu na miejsce użytkowania, ponosi na 

zasadach ogólnych odpowiedzialność za powstałe szkody. 

§ 7 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest: 

Dariusz Wójcik — tel. 32 736 17 50, e-mail: d.wojcik@wug.gov.pl 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest: 

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

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 7 Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................... zł 

brutto (słownie: ...............................................), z zastrzeżeniem ustępu 2. 

2. Za wykonane w siedzibie Wykonawcy naprawy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, Zamawiają-

cy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego 

zakresu i kosztu naprawy. 

3. Maksymalne łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć 

kwoty brutto ................................................ zł (słownie: ..............................................). 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia w okresie obowiązywa-

nia umowy szacunkowej ilości świadczonych usług, o których mowa w § 1 ust. 1, pod warun-

kiem nieprzekroczenia maksymalnego łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.  

W żadnym z wymienionych przypadków Wykonawcy nie przysługuje roszczenie. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest stałe i uwzględnia wszystkie koszty poniesione 

przez Wykonawcę w celu należytego wykonania umowy, w tym koszty demontażu, transportu  

i montażu urządzenia, a także koszty gotowości serwisowej, w tym koszty usunięcia awarii 

urządzenia w podziemnym zakładzie górniczym,  w wyniku zgłoszenia, o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 7. 



strona 5 z 7 

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który realizowane będą 

płatności z tytułu niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicz-

nym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanym dalej „białą li-

stą podatników VAT”. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na któ-

ry realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, na każdej wystawionej fak-

turze i za każdym razem zobowiązany jest zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania,  

o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej oraz zgodnej z umową i faktycznie wykonanym świadczeniem faktury 

VAT.  

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

z zastrzeżeniem ust. 6. 

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

§ 9 

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do: 

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

alizacji umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek in-

nym celu niż do wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których 

ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Za-

mawiającego lub podziemnego zakładu górniczego w którym realizowana jest usługa, będą-

ca przedmiotem umowy, 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 jakich-

kolwiek informacji dotyczących podziemnego zakładu górniczego w którym realizowana 

jest usługa, Zamawiającego, jego pracowników, osób działających na jego zlecenie 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 lub kierownictwa podziemnego zakładu górniczego, którego te informacje 

dotyczą; 

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 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), tj. wykonują-

cych czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—7; 

4) realizacji umowy z pomocą osób posiadających zadeklarowane przez Wykonawcę w Ofercie 

kwalifikacje w ruchu podziemnych zakładów górniczych; 

5) przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających zatrudnie-

nie na podstawie umowy o pracę oraz kwalifikacje zawodowe osób, o których mowa w pkt 3 

i 4, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia przesła-

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

2. Wszystkie czynności wykonywane w ramach wykonania przedmiotu umowy będą wykonywane 

przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel, posiadający stosowne upoważ-

nienia i kwalifikacje oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach regulujących bezpie-

czeństwo i higienę pracy, prowadzenie ruchu oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpoża-

rowe w podziemnych zakładach górniczych. 

3. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy dostępu do 

danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Wykonawca gwarantuje wdro-

żenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających spełnianie wy-

magań powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a także ochronę praw 

osób, których dane te dotyczą. 
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§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

1) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

lub wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności — w wysokości 20% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto po-

zostałego do wynagrodzenia wskazanego § 8 ust. 3, tj. niewykonanej części umowy; 

2) nienależytego wykonania przedmiotu umowy — w wysokości 10% maksymalnego łącznego 

wynagrodzenia brutto pozostałego do wynagrodzenia wskazanego § 8 ust. 3, tj. niewykona-

nej części umowy; 

3) opóźnienia w wykonaniu umowy — w wysokości 0,5% maksymalnego łącznego wynagro-

dzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia, lub w wysokości 

0,5% lub 1,5 %
*
 maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8  

ust. 3, za każdą godzinę opóźnienia, w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 7, w sto-

sunku do terminów określonych w umowie bądź ustalonych przez Strony; 
(

*
jeżeli Wykonawca zaoferuje skrócony czas reakcji, tj. mniej niż 24 godziny i uzyska w ramach tego kryterium 

punkty, wysokość kary wyniesie 1,5%, jeżeli nie zaoferuje, to kara wyniesie 0,5%) 

4) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady —  

w wysokości 0,3% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 

ust. 3, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawia-

jącego na usunięcie wad, o których mowa w § 5 ust. 3; 

5) za każde naruszenie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które  

w trakcie realizacji umowy wykonują czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—7,  

w tym za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentacji potwierdzającej zatrud-

nienie na podstawie umowy o pracę, o której mowa § 9 ust. 1 pkt 5, w wysokości 1% wyna-

grodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3, za każdy stwierdzony przypadek dotyczący 

danej osoby; 

6) realizacji umowy bez udziału osób posiadających zadeklarowane przez Wykonawcę w ofer-

cie kwalifikacje w ruchu podziemnych zakładów górniczych, w tym za nieprzedłożenie  

w wyznaczonym terminie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe osób, o któ-

rej mowa § 9 ust. 1 pkt 5, każdorazowo w wysokości 2000,00 zł od osoby w każdym przy-

padku, w którym osoba ta powinna wykonywać czynności będące przedmiotem niniejszej 

umowy. 

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

3. Jeżeli wielkość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu 

nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu pod-

stawy. 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w całym 

okresie jej obowiązywania, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wy-

powiedzenia bez podania przyczyn. 

3. Wypowiedzenie umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiające-

mu kar umownych. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. — Prawo zamówień publicznych. 
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3. Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będzie 

sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone 

dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) SIWZ; 

2) Oferta; 

3) Klauzula RODO 
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