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BAG/01/2020/PN      

Modyfikacja nr 1 

Załącznik nr 6 b do SIWZ dla część II, III i IV 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”, 

reprezentowanym 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: ......................, 

nr BDO…………………… 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 przetargu 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 w zakresie  

(cz. nr … zamówienia): 

1) naprawy; 

2) wzorcowania (kalibracji); 

— urządzeń pomiarowych, zwanych dalej „urządzeniami”, których wykaz stanowi za-

łącznik nr 1 do umowy. 

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

wyczerpania kwoty, o której mowa w § 9 ust. 2. 

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 postano-

wieniami umowy, stosuje się postanowienia umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, po otrzymaniu od 

Zamawiającego zgłoszenia określającego rodzaj usługi oraz nazwę urządzenia, którego 

usługa dotyczy. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający będzie dokonywał za pośrednictwem 

faksu pod nr ................................ lub drogą elektroniczną na adres: ............................... . 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem naprawy urządzenia, w terminie 5 dni roboczych 

liczonych od daty dokonania zgłoszenia lub od daty poinformowania Zamawiającego  

o konieczności dokonania naprawy, jest zobowiązany określić jej zakres,  

a w szczególności: przedmiot naprawy, koszt naprawy, w tym koszt części zamiennych 
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lub podzespołów urządzenia oraz termin jej wykonania. 

4. W przypadku powzięcia 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 temu podmiotowi wykonanie naprawy. Wykonawcy z tego tytułu nie 

przysługuje żadne roszczenie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać naprawę urządzenia w terminie zaproponowanym 

zgodnie z ust. 3. Przy czym, w przypadku wątpliwości co do zaproponowanego przez 

Wykonawcę terminu naprawy, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wyko-

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

naprawy, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać naprawę w terminie nieprzekraczają-

cym 7 dni roboczych od dnia zaakceptowania przedmiotu naprawy oraz jej kosztów przez 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca przystąpi do naprawy urządzenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

przedmiotu naprawy, kosztu naprawy oraz ustaleniu terminu naprawy, zgodnie z ust. 5. 

Do zatwierdzenia stosuje się ust. 2. 

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

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

urządzenie na miejsce jego użytkowania. 

8. Jeżeli Wykonawca dokona naprawy urządzenia bez akceptacji przez Zamawiającego 

zakresu i kosztu naprawy, wynagrodzenie nie będzie przysługiwało. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 

w terminie ....... dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia. 

10. Jeżeli w trakcie świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wystąpi 

konieczność przeprowadzenia naprawy urządzenia, Wykonawca niezwłocznie poinformu-

je o tym Zamawiającego drogą elektroniczną na adres: d.wojcik@wug.gov.pl lub za po-

średnictwem faksu pod nr: 32 736 18 29. 

11. W celu wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca odbierze urządzenie 

stanowiące ich przedmiot z miejsca jego użytkowania na własny koszt i ryzyko, a po 

wykonaniu usługi zwróci urządzenie na miejsce jego użytkowania. Każdorazowy odbiór 

i zwrot urządzenia będzie następował w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:30. 

12. Odbiór urządzenia nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dokonania 

przez Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1. 

13. Ustalony przez Strony bądź określony w umowie termin wykonania usług, o których 

mowa w § 1 ust. 1, jest maksymalnym terminem, w którym Wykonawca jest zobowiązany 

zwrócić na miejsce użytkowania urządzenie będące przedmiotem usługi. 

14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do wykonanej usługi, 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na uwzględnienie tych zastrzeżeń, w którym 

Wykonawca na własny koszt uwzględni je w całości. Termin wyznaczony na uwzględnie-

nie zastrzeżeń pozostaje bez wpływu na termin wykonania usługi ustalony przez Strony 

bądź określony w umowie, w szczególności nie powoduje jego przedłużenia. 

15. Za dni robocze Strony uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

§ 3 

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

części zamienne oraz podzespoły fabrycznie nowe, nieuszkodzone i spełniające normy za-

lecane przez producenta urządzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania Wykonawcy wykonywania napraw z powie-

rzonych przez siebie części zamiennych oraz podzespołów urządzeń. 
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§ 4 

1. Po wykonaniu usługi objętej przedmiotem umowy Wykonawca każdorazowo sporządzi  

i przedstawi do podpisu Zamawiającemu protokół odbioru wykonania usługi. 

2. Po wykonaniu usługi kalibracji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dodatkowo świa-

dectwo wzorcowania (kalibracji). 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca będzie dostarczał wraz ze zwrotem 

urządzeń. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone przez siebie części zamienne oraz podze-

społy urządzeń, zgodnej z gwarancją udzieloną przez producenta, jednak nie krótszą niż 

24 miesiące, liczone od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru. 

2. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na: 

- usługi naprawy urządzeń pomiarowych, 

- usługi wzorcowania (kalibracji) urządzeń pomiarowych, za wyjątkiem urządzeń wy-

szczególnionych w części II zamówienia, tj. miernika stężenia gazów Draeger X-am 5000 

i Draeger X-am 5600 oraz wymienionych w części III zamówienia, tj. detektora jednoga-

zowego GasBadgePro, dla których to urządzeń okres gwarancji wynosi 6 miesięcy oraz 

za wyjątkiem: miernika iskrobezpiecznego teletechnicznego MIT, kamery termowizyjnej 

Mobir-M5, miernika małych rezystencji MMR-620, miernika rezystencji izolacji MIC-

5000, dla których to urządzeń okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 

Przez taki sam okres Wykonawca będzie także odpowiedzialny względem Zamawiające-

go z tytułu rękojmi za wady dostarczonych przez siebie części zamiennych oraz podze-

społów oraz za wykonane usługi.  

3. Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

protokołu odbioru. W okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi Wykonawca jest zo-

bowiązany do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad urządzeń, w terminach wyznaczo-

nych przez Zamawiającego, liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do 

momentu trwałego usunięcia wady przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający może zgłaszać wady za pośrednictwem faksu pod nr  ................................. 

lub drogą elektroniczną na adres: .................................... . 

5. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niesprawność w działaniu urządze-

nia, która nie wynikła z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi. 

§ 6 

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

na zasadach ogólnych odpowiedzialność za powstałe szkody. 

§ 7 

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do: 

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

cie realizacji umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakim-

kolwiek innym celu niż do wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy in-

formacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie w innym celu mogło-

by narazić interesy Zamawiającego lub podziemnego zakładu górniczego w którym re-

alizowana jest usługa, będąca 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 jakichkolwiek informacji dotyczących podziem-

nego zakładu górniczego, w którym realizowana jest usługa, Zamawiającego, jego pra-

cowników, osób działających na jego zlecenie oraz podmiotów będących kontrahen-
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tami Zamawiającego; 

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

pomocy których wykonuje umowę, nie ujawni osobom trzecim informacji, o których 

mowa w pkt 1, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, bez wyraźnego, pi-

semnego upoważnienia Zamawiającego; 

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

ności 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. 108, z późn. zm.),  

tj. wykonujących czynności naprawy, wzorcowania (kalibracji) specjalistycznych 

urządzeń pomiarowych, posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie wskaza-

nym w Ofercie*; (* w przypadku wskazania w Ofercie) 

4) zatrudnienia osoby niepełnosprawnej realizującej w ramach umowy czynności bezpo-

średnio związane z realizacją zamówienia*; (* w przypadku wskazania w Ofercie) 

5) przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających za-

trudnienie osoby niepełnosprawnej * oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

oraz doświadczenie zawodowe* osób, o których mowa ust. 3 i 4*, w terminie wyzna-

czonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania przez Zama-

wiającego żądania na wskazany w § 8 ust. 2 adres poczty elektronicznej. 
(* w przypadku wskazania w Ofercie) 

2. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy dostę-

pu do danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Wykonawca gwa-

rantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

spełnianie wymagań powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, a tak-

że ochronę praw osób, których dane te dotyczą. 

§ 8 

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

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

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

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

§ 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obli-

czone na podstawie faktycznie zrealizowanych usług oraz:  

1) cen jednostkowych określonych w zestawieniu cenowym, stanowiącym załącznik do 

Oferty; 

2) zaakceptowanych przez Zamawiającego cen za naprawę urządzenia, w tym cen za czę-

ści zamienne lub podzespoły urządzenia. 

2. Maksymalne łączne wynagrodzenie za wykonanie umowy nie przekroczy kwoty brutto 

............................... zł (słownie: ..............................................................). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia w okresie obowią-

zywania umowy podanych w zestawieniu cenowym, zawartym w załączniku do SIWZ, 

ilości usług, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnego łącznego wynagrodzenia, 

o którym mowa w ust. 2. W przypadku zmniejszenia ilości, Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie z tego tytułu.  

4. Ceny określone w zestawieniu cenowym, stanowiącym załącznik do Oferty, są stałe 

i obowiązują przez cały okres, na jaki umowa została zawarta. Ceny te, uwzględniają 

wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania umowy,  

w tym koszty odbioru i zwrotu urządzeń na miejsce ich użytkowania. 

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

będą płatności z tytułu niniejszej umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych 

elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 



 

strona 5 z 6 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), 

zwanym dalej „białą listą podatników VAT”. Wykonawca zobowiązany jest do podania 

rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej 

umowy, na każdej wystawionej fakturze i za każdym razem zobowiązany jest zapewnić, 

że podany rachunek spełnia wymagania, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiające-

go prawidłowo wystawionej oraz zgodnej z umową i faktycznie wykonanym świadcze-

niem faktury VAT.  

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

VAT, z zastrzeżeniem ust. 5. 

8. Podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wyko-

nana usługa potwierdzona podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru. 

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

VAT. 

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

§ 10 

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 okre-

su wypowiedzenia bez podania przyczyn. 

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

wiającemu kar umownych. 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  

1) wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wyko-

nawcy lub wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawia-

jący nie ponosi odpowiedzialności — w wysokości 20% maksymalnego łącznego wy-

nagrodzenia brutto pozostałego do wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2,  

tj. niewykonanej części umowy; 

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

łącznego wynagrodzenia brutto pozostałego do wynagrodzenia wskazanego § 9 ust. 2, 

tj. niewykonanej części umowy; 

3) opóźnienia w wykonaniu umowy - w wysokości 2% wynagrodzenia  brutto należnego 

za wykonanie danego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy – jednak 

nie mniej niż 50 zł za każdy dzień; 

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

w wysokości 50 zł brutto za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia; 

5) gdy Wykonawca nie przedłożył w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa 

§ 7 ust. 1 pkt 5,   potwierdzającej doświadczenie zawodowe lub gdy osoba wykonująca 

czynności w ramach niniejszej umowy nie posiadała doświadczenia zawodowego  

w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w ramach kryterium „doświadczenie zawo-

dowe osób wyznaczonych do realizacji zadania” —  w wysokości 1,5% maksymalnego 

łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2, za każdy stwierdzony 

przypadek dotyczący danej osoby *;  
(* w przypadku wskazania w Ofercie) 

6) gdy Wykonawca nie przedłożył w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa 

§ 7 ust. 1 pkt 5, potwierdzającej zatrudnienie osoby niepełnosprawnej lub w przypad-



 

strona 6 z 6 

ku niezatrudniania osoby niepełnosprawnej realizującej w ramach niniejszej umowy 

czynności bezpośrednio związane z realizacją — w wysokości 2% maksymalnego łącz-

nego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2*; 
(* w przypadku wskazania w Ofercie) 

7) każdorazowego naruszenia obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

osób, które w trakcie realizacji umowy wykonują czynności, o których mowa w § 1 

ust. 1, w tym za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentacji potwierdza-

jącej zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, o której mowa § 7 ust. 1 pkt 5, w wy-

sokości w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 3, za każdy 

stwierdzony przypadek dotyczący danej osoby. 

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 podstawy. 

 

§ 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. 

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

strzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

znaczone dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) Wykaz urządzeń 

2) SIWZ; 

3) Oferta; 

4) Klauzula RODO 
 

Zamawiający: 

 

 

 

Wykonawca: 

……………………………………….. ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


