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Umowa nr     / 2021 

 

Zawarta w dniu ………………………. w Zabrzu, pomiędzy: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu ( kod pocztowy 41 – 800), 

przy ulicy Georgiusa Agricoli 2 wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod 

numerem RIK – 12/13, NIP: 6482768167; REGON: 243220420 

reprezentowane przez: 

Bartłomieja Szewczyka – Dyrektor  

zwanym dalej Zamawiającym 

 a  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowane przez: 

…………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§1 
 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest:  

Zakup i dostawa klejów organiczno-mineralnych typu Krzemopur-HS lub równoważnych 
do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

 

 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  

a) zakup dwuskładnikowych klejów organiczo-mineralnych w ilości 35 kompletów składających się  

z komponentu „A” w ilości 805,0 kg i komponentu „B” w ilości 665 kg, zgodnie ze specyfikacją  

z zapytania ofertowego z dnia …………………………………..– znak:………………………………, 

b) dostawę w/w dwuskładnikowych klejów organiczo-mineralnych na koszt i ryzyko Wykonawcy do 

miejsca (obiektu MGW w Zabrzu) i w termie uzgodnionym z upoważnionym przedstawicielem 

Zamawiającego, 

c) użyczeniem odpowiedniej pompy na czas podawania dostarczonych klejów organiczo-mineralnych. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i personalnym zdolnym do wykonania 

umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia z 

dnia ………………………………………. – znak: ……………………………………………oraz: 

a. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, 

b. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, 

c. warunkami wynikającymi z posiadanych uprawnień i Certyfikatów. 

 

§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi:   

a) cena netto: ……………………………. zł.  (słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

b) cena brutto: ……………………………. zł.  (słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

c) podatek VAT: ……………………………. zł.  (słownie: …………………………………………………………………………………………)
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2. Strony zastrzegają, że w razie zmiany obowiązującej stawki VAT w trakcie realizacji umowy, wartość brutto 

przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie. 
 

3. Ceny są stałe do końca trwania Umowy i nie podlegają indeksacji. 
 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela 

zamawiającego protokół odbioru wykonania usługi lub dokument dostawy.  
 

6. Wystawiona faktura może dotyczyć tylko usług wykonanych w ramach niniejszej umowy. 
 

7. Fakturę należy wystawić na adres:  

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, NIP 6482768167 

8. Fakturę za realizację umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru lub dokument dostawy. 
 

9. Płatność nastąpi w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.  
 

10. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako datę zapłaty przez 

Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

11. W przypadku opóźnień w płatnościach, kwestia regulowania odsetek będzie przedmiotem odrębnych 

negocjacji. 
 

12. Wystawiona faktura musi dotyczyć tylko i wyłącznie niniejszej umowy. 
 

13. Nr rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazany na wystawionej fakturze.  
 

14. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem 

obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

15. Nie przewiduje się możliwości rozszerzenia przedmiotowej umowy o dodatkowe zlecenia wykonania usług.        

 

§ 3 

Realizacja przedmiotu umowy 

1. Okres obowiązywania umowy: od momentu podpisania do czasu całkowitego wykonania przedmiotu 

umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 01.12.2021r.   
 

2. Termin i miejsce wykonania dostawy musi zostać ustalone z Zamawiającym. 

3. Realizacja umowy w zakresie: 

a) §1 pkt 2b  - nastąpi na podstawie jednorazowego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego na 

dostawę klejów organiczo-mineralnych w ilości 35 kompletów.  

b) §1 pkt. 3a - nastąpi na podstawie trzech zleceń wystawionych w różnych okresach przez 

Zamawiającego na użyczenie odpowiedniej pompy w celu podania klejów organiczno-mineralnych 

jednak na okresy nie dłuższe niż 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia 

do obiektu wskazanego przez Zamawiającego. 

4. Dokumentem stwierdzającym wykonanie usługi, będzie potwierdzony przez strony umowy protokół 

zdawczo - odbiorczy lub dokument dostawy po wykonaniu usługi, potwierdzony przez osoby 

odpowiedzialne za realizację umowy. 
 

5. Protokół zdawczo-odbiorczy lub dokument dostawy po wykonanym przedmiocie umowy sporządzany 

jest przez Wykonawcę w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
 

6. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) udział wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, w przekazaniu materiałów niezbędnych do 

wykonania usługi,  

b) nadzór nad pracownikami Wykonawcy realizującymi powyższą usługę na terenie ZKWK „Guido”  

w zakresie określonym Ustawą – Prawo Geologiczne i Górnicze, 

c) potwierdzenie odbioru przedmiotu usługi oraz dokumentów po jej wykonaniu. 
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7. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie usługi zgodnie z zapisami przywołanego powyżej 

zapytania, umowy, wymaganiami obowiązującego prawa i norm przedmiotowych oraz sztuką 

inżynierską. 

§ 4 

Użyczenie pompy na czas podawania dostarczonych klejów organiczo-mineralnych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem pompy do podawania klejów organiczno-mineralnych  

i pozostałego osprzętu potrzebnego do bezpiecznej pracy w wyrobiskach dołowych związanej  

z podawaniem przedmiotowych klejów. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania umowy, zobowiązuje się przekazać trzykrotnie 

Zamawiającemu odpowiednią pompę do podawania zakupionych i dostarczonych klejów organiczno-

mineralnych każdorazowo na okres nie dłuższy niż 7 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
 

3. Stan techniczny przedmiotu użyczenia będzie określony dowodem dostawy poprzez obustronnie 

podpisany protokół. 
 

4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony przedmiot użyczenia do wysokości 

stanowiącej jego równowartość rynkową. 
 

5. Zamawiający nie może oddać przedmiotu użyczenia w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego 

używania lub w podnajem. 
 

6. W przypadku uszkodzenia urządzenia z powodu niewłaściwego użytkowania Zamawiający ponosi koszty 

naprawy. W chwili zaistnienia powyższego faktu Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

o tym Wykonawcę. 
 

7. W przypadku awarii urządzenia z przyczyn niewynikających ze złego użytkowania przez Zamawiającego, 

Wykonawca zapewni jego naprawę lub wymianę urządzenia na inne sprawne, w przeciągu maksymalnie 

trzech dni roboczych. 
 

8. Każdorazowy okres niesprawności użyczanego urządzenia wynikający z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego powoduje wydłużenie okresu użyczenia o faktyczny czas przywrócenia przez Wykonawcę 

jego sprawności. 
 

9. Po zakończeniu okresu użyczania agregat pompowy zostanie on zwrócony również na koszt i ryzyko 

Wykonawczy. 
 

10. Stan techniczny przedmiotu użyczenia będzie określony dowodem zwrotu poprzez obustronnie 

podpisany protokół. 
 

11. W zakresie pozostałych obowiązków stron dotyczących użyczenia agregatu pompowego, nie 

uregulowanych niniejszą umową, stosuje się odpowiednie przepisy zwarte w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 1 lit. b, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  

b) w wysokości 0,1% wartości brutto zlecenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zlecenia 

wystawionego w ramach niniejszej umowy ponad termin, o którym mowa w §3 ust. 1,  
 

2. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

brutto, ustalonego w §2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone 

kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 



 

4 

 

 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany powodujące, że wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Uprawnienie to Zamawiający wykona poprzez doręczenie Wykonawcy pisemnego powiadomienia  

o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy z tej przyczyny opatrzonego uzasadnieniem. Wówczas 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. (art. 145 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 
 

2. Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, 

realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z umową.  
 

3. W razie odstąpienia od umowy dostarczone rzeczy opłacone przez Zamawiającego stanowią jego 

własność i pozostają w jego dyspozycji. 

§ 7 

Nadzór nad wykonawstwem 

1. Bezpośredni nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje:  

-  ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawuje: 

    -  ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu umowy. 

 

§ 8 

Sposób komunikacji pomiędzy stronami 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać 

niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 
 

2. Strony ustalają, że wymiana informacji pomiędzy sobą będzie dokonywana: telefonicznie, pisemnie, fax, 

mail za potwierdzeniem. Mail nie potwierdzony przez drugą stronę w przeciągu doby od wysłania strony 

uważają za niedostarczony.  

 

§ 9 

Siła wyższa 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły 

wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas 

trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po 

zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej 

staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.: pożar, 

powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub 

zarządzenia władz.  
 

2. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba, że jest to 

spowodowane siłą wyższą. 
 

3. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 
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§ 10 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO - 

wyłącznie na potrzeby wykonania umowy. Wykonawca nie jest zobowiązany do podania swych danych 

osobowych – podanie danych jest wymogiem umownym. Jednakże konsekwencją nie podania danych 

osobowych jest nie zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne do wykonania tej czynności. 

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  

z siedzibą przy ul. G. Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: 

iod@muzeumgornictwa.pl. Decyzje, w oparciu o podane przez Wykonawcę dane, nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych 

roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona umowa, lub dokumentacja 

postępowania na udzielenie przedmiotowego zamówienia, w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o 

obowiązujące u Zamawiającego procedury udzielania lub realizowania zamówień publicznych. 

Wykonawca ma prawo żądania dostępu do swych danych; ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz 

ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 

przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie 

jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił, i będzie wypełniał, obowiązki informacyjne - przewidziane  

w art. 13 lub art. 14 RODO - wobec osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członów organów zarządzających będących 

osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał 

w celu wykonania umowy. 
 

3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1). 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Czas i prace związane z realizacją dostawy przedmiotu umowy muszą być uzgodnione z Zamawiającym.  
 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne. 
 

5. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 
                         …………………………………………….   ………………………………………………. 

mailto:iod@muzeumgornictwa.pl

