
PB.261-07/2019 
 

Załącznik Nr 2 
Do Specyfikacji zamówienia na: 

Wykonanie renowacji podłóg w komorze Wisła i podłużni Wisła na poziomie II n-III 
Kazanów w Kopalni Soli ”Wieliczka” 

 
 
 

WZÓR UMOWY 
(wzoru umowy nie załączać do oferty) 

 
 
Zawarty w dniu ……………………….2019 r. w Wieliczce pomiędzy:  
 
Kopalnią Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce 
Park Kingi 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy pod numerem  
KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810 000 zł w pełni opłacony, NIP 683-14-80-313, REGON: 
351197769, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 
 
………………………….  ………………………….. 
…………………………  ………………………….  
a 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
1) siedziba i adres firmy……………………………………………………………..……….. 
2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz 
numer pod którym spółka jest wpisana:……………………………………………….……..… 
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP):.……………………………………….………….. 
4) wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy):.………………………………...……… 
5) REGON: ………………………………………… 
którą reprezentuje: 
1. ................................................................................. 
2. ................................................................................. 
zwaną/zwanym dalej ,,Wykonawcą” 
 
 

§ 1 
Podstawa zawarcia umowy 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
otwartego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień ze środków własnych przez Kopalnię Soli 
„Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na usługi, dostawy, roboty budowlane lub roboty 
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górnicze – przyjętego Uchwałą Nr 121/2015 Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna 
Sp. z o.o. z dnia 25.09.2015 r. 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie renowacji podłóg w komorze Wisła i podłużni Wisła 
o powierzchni ok 515 m2. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie ze „Skróconą technologią renowacji drewnianych 
podłóg w komorach Wisła i podłużni Wisła na poziomie IIn-III Kazanów 
w Kopalni Soli „Wieliczka””. 

 
§ 3 

Zakres robót w ramach Przedmiotu umowy 
1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany: 

1) zorganizować plac (rejon) robót, 
2) zakupić we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania 

Przedmiotu umowy materiały,  
3) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy, 
4) przeprowadzić szkolenia z zakresu obsługi urządzeń zainstalowanych w ramach 

wykonania Przedmiotu umowy, 
5) przeprowadzić szkolenia stanowiskowe pracowników wykonujących roboty, na 

stanowiskach realizacji tych robót oraz prowadzić w tym zakresie stosowną 
dokumentację, 

6) wykonać prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót, 
7) zrealizować roboty objęte Przedmiotem umowy, 
8) zagospodarować lub zutylizować odpady powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy, 
9) wykonać transport zdemontowanych elementów oraz powstałych w trakcie realizacji 

robót odpadów i śmieci na powierzchnię wraz z ich utylizacją, 
10) wykonać transport materiałów na nadszybie szybu Kinga oraz ich rozładunek,  

a następnie po wydaniu na powierzchni usunąć we własnym zakresie, jako wytwórca, wszelkie 
odpady pochodzące z robót. 

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać: 
3. szlifowanie warstwy podłogi do głębokości ok. 2 mm (w zależności od głębokości 

zarysowań podłogi), 
4. szpachlowanie całej powierzchni podłogi przy użyciu szpachli wodnej Pall-X Kitt, 
5. aplikację lakieru podkładowego X-Light Base 2K, 
6. utwardzanie warstwy lakieru podkładowego urządzeniem X-Light Mobil, 
7. szlifowanie międzywarstwowe, 
8. aplikację pierwszej warstwy lakieru X-Light Coat extramat, 
9. utwardzanie pierwszej warstwy lakieru podkładowego urządzeniem X-Light Mobil, 
10. matowanie powierzchni, 
11. aplikację drugiej warstwy lakieru X-Light Coat extramat, 
12. utwardzanie drugiej warstwy lakieru. 

3. Łączna powierzchnia podłogi przeznaczonej do renowacji wynosi 515 m2. 



3 
 

4. Przedmiot umowy obejmuje posprzątanie wyrobiska po wykonanym Przedmiocie umowy. 
5. Plac robót jest zlokalizowany w części kopalni wydzielonej jako pole niemetanowe. 
6. Zjazd pracowników Wykonawcy do wyrobisk podziemnych, transport urządzeń, sprzętu  

i materiałów oraz wyjazd będzie możliwy w ściśle określonych godzinach wynikających  
z harmonogramów pracy urządzeń wyciągowych. 

7. Pracownicy Wykonawcy obsługujący maszyny, urządzenia i instalacje muszą uzyskać 
upoważnienie do ich obsługi, wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni 
Soli „Wieliczka” na podstawie udokumentowanych przez podmiot ich uprawnień  
i kwalifikacji. 

8. Klatka szybu materiałowego Kinga ma szerokość czynną 0,8 m x długość 1,8 m x wysokość 
1,8 m. Udźwig wyciągu szybowego nie przekracza 1,8 Mg. Długość elementów opuszczanych 
pod klatką na poz. I nie powinna przekraczać 6 m. Zamawiający zapewnia tym szybem 
transport pionowy materiałów, urządzeń i sprzętu dostarczonych na zrąb szybu lub na 
podszybia szybu: 
1) szerokość i wysokość wyrobisk transportowych od szybu materiałowego Kinga do rejonu 

robót jest nie mniejsza niż 1,8 m, z tamami drewnianymi i murowymi  
o prześwicie nieprzekraczającym 1,2 m. Droga transportowa jest pozioma wyposażona w 
torowisko o prześwicie szyn 600 mm, 

2) na opisanych powyżej drogach transportowych możliwe jest zastosowanie następujących 
rodzajów transportu: 
a) ręczny – możliwy do zastosowania na całej długości, 
b) w wózkach oponowych ciągnionych ręcznie, możliwy do zastosowania na całej 

długości, 
c) w wozach kopalnianych pchanych ręcznie po torach, możliwy do zastosowania  

w ograniczonej długości, 
3) środek transportu, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a  niniejszego paragrafu, zapewnia 

Wykonawca, 
4) środek transportu, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. b i c, niniejszego paragrafu zapewnia 

po wcześniejszym uzgodnieniu Zamawiający. 
 

§ 4 
Organizacja placu robót  

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu robót. 
2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac robót, a także dbać  

o stan techniczny i o prawidłowość zabezpieczeń i oznakowania przez cały czas prowadzenia 
robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na placu robót oraz  
w bezpośrednim jego otoczeniu. 

 
§ 5 

Materiały 
1. Wykonawca winien zastosować do wykonania Przedmiotu umowy materiały spełniające 

wymagania jakościowe określone: 
1) Polskimi Normami, przenoszącymi normy europejskie lub, 
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2) normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
przenoszącymi te normy. 

2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 
Wykonawca winien zastosować do wykonania Przedmiotu umowy materiały spełniające 
wymagania jakościowe określone w kolejności: 
1) europejskimi aprobatami technicznymi, 
2) wspólnymi specyfikacjami technicznymi, 
3) normami międzynarodowymi, 
4) innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez europejskie organy 

normalizacyjne. 
3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 

państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz 
aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się  
w kolejności: 
1) Polskie Normy, 
2) polskie aprobaty techniczne, 
3) polskie specyfikacje techniczne. 

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych norm, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów odniesienia, wobec określonych w ust.1-3. 

5. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
gwarancyjnych, atestów, certyfikatów, znaków jakości producenta, aprobat technicznych oraz 
deklaracji zgodności dotyczących użytych materiałów. 

6. Zastosowanie materiałów równoważnych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 
nie wymaga zmiany umowy. 

 
§ 6 

Maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelakie maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania 
Przedmiotu umowy. Zastosowane do wykonania Przedmiotu niniejszej umowy maszyny i 
urządzenia winny spełniać wymogi odpowiednich przepisów górniczych. 

 
§ 7 

Zasilanie rejonu prowadzonych robót w energię elektryczną 
Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia Wykonawcy energii  
elektrycznej na następujących zasadach: 
1) energia elektryczna będzie dostarczana zgodnie z zapisami zawartymi w „Skróconej 

Technologii renowacji drewnianych podłóg w komorach Wisła i podłużni Wisła na poziomie 
IIn-III Kazanów w Kopalni Soli „Wieliczka””. 

2) maksymalny pobór mocy dla urządzeń zabudowanych w rejonie prowadzonych robót  
nie może przekraczać 3 kW. 
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§ 8 
Woda 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie możliwość poboru wody na powierzchni  
lub z istniejących przyłączy w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka”. 
 

§ 9 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania Przedmiotu umowy na zasadach  
w niej określonych. 

2. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszystkich robót niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 
wykonania Przedmiotu umowy, a także dokonywania z Zamawiającym uzgodnień  
i konsultacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania robót oraz osiągnięcia 
celu realizacji Przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek zatrudniać ewentualnych podwykonawców na takich samych 
zasadach jak pracowników własnych, w szczególności jest zobowiązany do zapewnienia 
szkolenia i sprawowania stałego nadzoru nad robotami prowadzonymi przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z prowadzeniem ewidencji 
pracowników realizujących roboty. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego ustalenia organizacji i koordynacji robót  
z Oddziałem Górniczym Utrzymania Trasy Turystycznej Zamawiającego w zakresie 
określenia i ustalenia terminów i zmian, na których mogą być realizowane roboty oraz  
w zakresie: 
a) czasowego wyłączenia robót w aspekcie zapewnienia ciągłości ruchu turystycznego, 
b) montażu i demontażu urządzeń elektrycznych, 
c) wyłączania spod napięcia kabli elektrycznych w rejonie prowadzenia robót, 
d) podłączenia urządzeń elektrycznych Wykonawcy w tym elektronarzędzi i oświetlenia, 
e) wentylacji komory w czasie prowadzenia robót. 

6. W przypadku ograniczenia prowadzonych robót lub ich całkowitego wstrzymania przez 
Zamawiającego, bieg terminu określonego w § 15 ust. 1 ulega zawieszeniu z zastosowaniem 
przepisu § 15 ust. 4. 

7. Zjazd pracowników Wykonawcy do wyrobisk podziemnych, transport urządzeń, sprzętu  
i materiałów oraz wyjazd będzie możliwy w ściśle określonych godzinach wynikających  
z harmonogramów pracy urządzeń wyciągowych. 

8. W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) realizacji zarządzeń Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka”  

w zakresie wykonywanych robót, 
2) wykonywania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami oraz przepisami prawa w tym w szczególności przepisami 
branżowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy mającymi zastosowanie do 
wykonywanych robót, 

3) realizacji poleceń państwowych jednostek kontrolnych, w szczególności inspekcji pracy, 
nadzoru górniczego, 
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4) informowania za pośrednictwem osoby dozoru służby dyspozytorskiej Kopalni Soli 
”Wieliczka” o ilości pracowników przebywających na terenie Zakładu Górniczego, na 
każdej zmianie roboczej, 

5) wstrzymania w całości lub w części prowadzonych robót w razie powstania stanu 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego i ruchu zakładu górniczego oraz wycofania 
pracowników w bezpieczne miejsce i podjęcia dostępnych środków w celu usunięcia 
niebezpieczeństwa, 

6) niezwłocznego powiadomienia kierownictwa Zamawiającego, a na zmianach II i III 
Dyspozytora Ruchu Zakładu Górniczego o zaistniałych w trakcie realizacji robót 
wypadkach oraz stwierdzonych zagrożeniach, 

7) powiadomienia, za pośrednictwem osoby dozoru ruchu Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” lub osobę uprawnioną o zaistniałym wypadku, 
podlegającym niezwłocznemu zgłoszeniu do Okręgowego Urzędu Górniczego  
oraz o zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego. 

9. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
1) zgłaszania za pośrednictwem osoby dozoru w każdym dniu faktu rozpoczęcia  

i zakończenia robót do dyspozytora Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. i dyspozytora Kopalni 
Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 

2) zakupu we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich materiałów i urządzeń 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy o należytej jakości oraz spełniających 
wymagania odpowiednich norm technicznych oraz przekazania Zamawiającemu atestów, 
świadectw jakości, itp.,  

3) transportu wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy na 
odcinku pomiędzy miejscem ich wytworzenia lub zakupu a nadszybiem szybu Kinga 
wraz z załadunkiem i rozładunkiem. Transportowane materiały muszą być należycie 
zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu, 

4) załadunku i odstawy z miejsca wykonywanych robót na podszybie szybu Kinga  
a następnie transportu na powierzchnię wytworzonych w czasie robót odpadów i ich 
zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach, 

5) dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót, 
6) dostawy materiałów oraz sprzątania na bieżąco w trakcie prowadzonych robót na koszt 

własny, 
7) podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót, 
8) utrzymania porządku i bezpiecznego przejścia i przejazdu na drogach dojściowych do 

rejonu prowadzonych robót, w szczególności do: 
a) zabezpieczenia otoczenia, mediów przed czynnikami szkodliwymi wynikłymi  

z wykonywanych robót, 
b) dostarczenia, zainstalowania i utrzymania tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających w tym: poręczy, oświetlenia, wygrodzenia stref, tablic 
ostrzegawczych i wszelkich innych środków niezbędnych do ochrony robót, ludzi  
i sprzętu, 

c) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny  
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, 
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9) naprawy na własny koszt ewentualnych szkód oraz wpłaty odszkodowań za ewentualne 
szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót, 

10) koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców, 
11) zgłaszania robót do odbioru. 

10. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku przerwania robót lub odstąpienia od umowy, do 
zabezpieczenia rejonu prowadzonych robót. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania uzupełnień i poprawek w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbiorów wad, braków lub błędów  
w wykonanym Przedmiocie umowy. 
 

§ 10 
Uprawnienia i kwalifikacje  

do wykonywania robót i sprawowania nadzoru nad tymi robotami 
1. Wykonawca jest zobowiązany realizować roboty na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” zgodnie 

z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według wymagań  
PN-N 18001 lub OHSAS 18001 lub SCC. Jeżeli Wykonawca nie stosuje wymienionego 
systemu bezpieczeństwa pracy, wówczas jest zobowiązany do poddawania się audytom BHP 
prowadzonym przez audytorów wyznaczonych przez Kopalnię oraz ścisłego przestrzegania 
standardów BHP obowiązujących w Kopalni Soli „Wieliczka”.  
W szczególności Wykonawca zapewnia szkolenie własnych pracowników zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) obejmujące szkolenie wstępne (instruktaże: wstępny  
i stanowiskowe) oraz okresowe według programów szkoleń sporządzonych zgodnie  
z wymogami ww. rozporządzenia. 

2. Przedmiot umowy jest wykonywany w wyrobiskach podziemnych zlikwidowanego zakładu 
górniczego, dlatego Wykonawca staje się podmiotem, któremu Kopalnia powierza wykonanie 
określonych czynności w ruchu zakładu górniczego. Czynności te należy wykonywać zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne  
i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.). W szczególności Wykonawca będzie mógł 
przystąpić do wykonywania robót w ruchu zakładu górniczego po podpisaniu przez 
zainteresowane strony i zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni 
Soli „Wieliczka” protokołu przekazania placu robót zawierającego szczegółowy podział 
obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego a Wykonawcą 
w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac – zgodnie z § 15 
rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. 2017 
poz. 1118). Warunkiem koniecznym zatwierdzenia ww. protokołu będzie posiadanie przez 
Wykonawcę pełnej dokumentacji technicznej wykonania robót (zatwierdzonej przez 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka”  
i wyszczególnionej w tym protokole), wyliczającej precyzyjnie czynności w ruchu zakładu 
górniczego powierzone Wykonawcy. Zawarte w nim zostaną istotne wymagania: 
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1) Zamawiający zapewnia objęcie kierownictwa robót przez osobę posiadającą kwalifikacje 
uprawniające do pełnienia w podziemnej części Zakładu Górniczego Kopalni Soli 
„Wieliczka” funkcji Kierownika Działu Górniczego, 

2) Zamawiający zapewnia dozór robót na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie 
zmiany) przez osoby posiadające kwalifikacje uprawniające do pełnienia w podziemnej 
części Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” funkcji osoby co najmniej dozoru 
ruchu, 

3) Wykonawca zapewnia wykonywanie robót przez osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania robót oraz uznane za zdolne do 
wykonywania określonej pracy w wyniku badań lekarskich i innych wymaganych badań 
(z podkreśleniem pracy pod ziemią w opisie stanowiska), 

4) pracownicy Wykonawcy obsługujący w kopalni maszyny, urządzenia i instalacje muszą 
uzyskać upoważnienia do ich obsługi, wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu 
Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” na podstawie udokumentowanych przez 
Wykonawcę ich uprawnień i kwalifikacji, 

5) pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” zostaną 
poinformowani (w formie szkolenia) przez służby bhp Kopalni w zakresie 
obowiązujących w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, 
występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz 
zgłaszania wypadków i zagrożeń w obrębie Kopalni Soli „Wieliczka”. 

3. Wyżej wymienione osoby z kierownictwa i dozoru ruchu są zobowiązane posiadać odbyte  
w ciągu pięciu lat przeszkolenia z zakresu ratownictwa górniczego osób kierownictwa  
i dozoru ruchu zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej, 
potwierdzone stosownym świadectwem. 

4. W przypadku zmiany przepisów powołanych w niniejszym paragrafie w trakcie wykonania 
Przedmiotu umowy, jego realizacja winna nastąpić zgodnie z nowym stanem prawnym. 

 
§ 11 

Szkolenia pracowników Wykonawcy 
1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić we własnym zakresie szkolenie swoich pracowników, 

zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. 2007 nr 196 poz. 1420), obejmujące szkolenie wstępne (instruktaże: wstępny i 
stanowiskowy) oraz okresowe, według programów szkoleń sporządzonych zgodnie z 
wymogami ww. rozporządzenia. 

2. Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania robót winni posiadać 
przeszkolenie w zakresie zagrożeń występujących na tym stanowisku, sposobów ochrony 
przed nimi oraz w zakresie metod bezpiecznego wykonywania przedmiotowych robót. 
Instruktaż winien zostać przeprowadzony przez osoby kierujące pracownikami, posiadające 
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. Wykonawca jest zobowiązany we 
własnym zakresie zapewnić osoby kierujące pracownikami posiadające przeszkolenie  
w zakresie metod prowadzenia instruktażu. Przeprowadzenie instruktażu przez osoby 
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kierujące pracownikami, zostanie udokumentowane w Książce instruktaży stanowiskowych. 
Przedmiotowa procedura będzie powtarzana w każdym przypadku zmian osobowych. 

3. Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” zostaną 
przeszkoleni przez służby BHP Zamawiającego w zakresie obowiązujących w Zakładzie 
Górniczym Kopalni Soli „Wieliczka” porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących 
zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków 
i zagrożeń w obrębie Kopalni Soli „Wieliczka”. Szkolenia będą prowadzone przez służby 
BHP Zamawiającego i na jego koszt. Szkolenia odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorki 
lub w innym dniu tygodnia za zgodą Zamawiającego. 

4. Powyższe wymogi dotyczą odpowiednio również każdego Podwykonawcy, któremu 
Wykonawca zleci wykonanie niektórych robót – Podwykonawca także staje się podmiotem, 
któremu Zamawiający powierza wykonanie określonych czynności w ruchu zakładu 
górniczego. W szczególności Podwykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania robót 
w ruchu zakładu górniczego po podpisaniu przez zainteresowane strony  
i zatwierdzeniu przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” 
szczegółowego podziału obowiązków miedzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu 
górniczego (w tym osobami kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiającego a Podwykonawcą 
w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac). 

 
§ 12 

Zgodność z prawem 
1. Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

prawa, ze szczególnym uwzględnieniem: 
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisów 

wykonawczych, w szczególności § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia  
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 
podziemnych zakładów górniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, 

3) § 28 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 
górniczych, w szczególności ust. 2, tj. spełniających wymagania: trudnopalności; 
antyelektrostatyczności i nietoksyczności. 

2. Przedmiot umowy jest wykonywany w wyrobiskach zlikwidowanego, podziemnego zakładu 
górniczego (wydobywającego kopalinę inną niż węgiel kamienny i rudy metali) 
prowadzącego roboty w celach innych niż określone ustawą Prawo geologiczne  
i górnicze, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych, dlatego Wykonawca 
jest podmiotem, któremu zakład powierza wykonanie określonych w umowie czynności  
w ruchu zakładu. Wykonawca może przystąpić do wykonywania pracy w ruchu zakładu 
Kopalnia Soli „Wieliczka” po wypełnieniu obowiązków wynikających z: 
1) art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, 
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2) § 15 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 
górniczych. 

3. Wymogi, o których mowa w ust. 2 dotyczą także podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. 

 
§ 13 

Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) współdziałania z Wykonawcą w realizacji Przedmiotu umowy, 
2) przeprowadzenia odbiorów wykonanych robót, 
3) terminowej zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 
4) zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego korzystania z energii elektrycznej w miejscu 

wykonywania robót, na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
5) nieodpłatnego dostarczenia Wykonawcy wody, na zasadach określonych w niniejszej 

umowie, 
6) nieodpłatnego transportu szybem Kinga materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu 

umowy, na zasadach określonych w niniejszej umowie, 
7) zapewnienia nieodpłatnego transportu materiałów w wyrobiskach podziemnych kopalni 

pomiędzy podszybiem szybu Kinga a miejscem wykonywania robót wraz z ich załadunkiem 
na podszybiu i rozładunkiem w rejonie prac oraz załadunek i odstawę na podszybie szybu 
Kinga a następnie transport na powierzchnię. 

 
§ 14 

Ograniczenie wykonywania robót. Wstrzymanie robót  
1. Wykonywanie robót będzie możliwe po zakończeniu ruchu turystycznego z tym, że prace 

uciążliwe (kucie, zapylenie, zapach, skład chemiczny itp.) należy wykonywać po 
wcześniejszym każdorazowym uzgodnieniu z osobą uprawnioną do nadzorowania realizacji 
umowy, o której mowa w § 19 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonywanie robót uciążliwych 
będzie możliwe wyłącznie po zakończeniu ruchu turystycznego (od godz. 2200 do godz. 600), 
przy czym o godz. 700 komora z wyrobiskami przyległymi musi być wyczyszczona i gotowa 
do prowadzenia ruchu turystycznego. Przez przygotowanie wyrobisk przyległych należy 
rozumieć ich wyczyszczenie po ewentualnym zakurzeniu, powstałym w trakcie prowadzenia 
robót. 

2. Terminy wykonania przyłączy wody i kanalizacji do sieci kopalnianej należy uzgadniać  
z działem właściwym Kopalni Soli „Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. za pośrednictwem 
osób dozoru nadzorujących Przedmiot umowy. Z Działem Energomechanicznym Kopalnia 
Soli „Wieliczka” S.A. należy uzgadniać prace wymagające wyłączenia napięcia oraz 
opuszczania materiałów i dostarczania na podszybie odpadów.  

3. W przypadku stwierdzenia znacznej uciążliwości realizowanych przez Wykonawcę robót dla 
odbywającego się w Kopalni Soli „Wieliczka” ruchu turystycznego lub w przypadkach 
uzasadnionych, spowodowanych względami ruchu zakładu górniczego, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość okresowego ograniczenia lub całkowitego wstrzymania 
wykonywania robót przez Wykonawcę. 
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4. W przypadku stwierdzenia znacznej uciążliwości niektórych robót dla odbywającego się 
ruchu turystycznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo ingerencji co do możliwości lub 
sposobu wykonywania takich robót – terminy i zasady wykonania tych robót należy uzgadniać 
z Kierownikiem Działu Górniczego Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna  
Sp. z o.o. 

 
§ 15 

Termin wykonania 
1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Przedmiot umowy w terminie do 29.11.2019 r. 
2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
3. Za termin wykonania Przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

wykonania Przedmiotu umowy, który Zamawiający w toku czynności odbioru uznał za 
wykonany kompletnie, należycie i zgodnie z umową. 

4. Terminy określone w ust. 1, ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. 
5. Warunkiem powołania się na siłę wyższą jest niezwłoczne, pisemne powiadomienie drugiej 

Strony o zaistnieniu takiego wydarzenia oraz jego ustaniu. 
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony spisują protokół,  

w którym stwierdzają przyczynę i okres ewentualnych przestojów i opóźnień oraz określają 
nowy termin wykonania Przedmiotu umowy. Nowym terminem wykonania Przedmiotu 
umowy będzie termin przesunięty o okres przerwy lub postoju. 
 

§ 16 
Odbiór końcowy 

1. Po wykonaniu Przedmiotu umowy, celem sprawdzenia należytego wykonania robót, odbędzie 
się jednorazowy odbiór końcowy wykonania Przedmiotu umowy zwany dalej „odbiorem”. 

2. Odbiór wykonania Przedmiotu umowy ma na celu protokolarne stwierdzenie ilości, jakości  
i terminowości wykonywanych robót. 

3. W celu wszczęcia czynności odbioru wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca pisemnie 
zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, informując o tym, że roboty objęte 
przedmiotem odbioru są wykonane w pełnym zakresie, należycie i zgodnie z umową. 
Zgłoszenia należy dokonać osobiście w siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia Wykonawca 
załącza dokumenty gwarancyjne, atesty materiałowe, certyfikaty, znaki jakości producenta, 
aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności dotyczące użytych materiałów. 

4. W celu dokonania czynności odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający 
powoła komisję odbiorową, w skład której obok wyznaczonych przedstawicieli 
Zamawiającego wejdzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy lub inne osoby posiadające 
pisemne upoważnienie zarówno ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Czynności odbioru końcowego, Zamawiający zakończy w terminie do 3 dni roboczych, licząc 
od daty przyjęcia zgłoszenia o gotowości do odbioru. 
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6. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia poczynione w toku odbioru. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 
końcowego, zawierający pozytywną ocenę wykonania Przedmiotu umowy stanowi podstawę 
do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 
osiągnął gotowości do odbioru z powodu braku zakończenia prac lub ich wadliwego 
wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt. Wykonawca określi termin, 
w jakim usunie wady stwierdzone przez Zamawiającego. 

8. Do odbioru, po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych wad lub zakończeniu prac, 
przepisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio. 

9. Protokół odbioru robót, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zawierający pozytywną 
ocenę ich wykonania stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej 
i zapłaty wynagrodzenia. 
 

§ 17 
Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 
Przedmiotu umowy w pełnym zakresie w wysokości ……………………… zł (brutto) 
(słownie: …………………………………………………………………………..). 
Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w wysokości …… %, co stanowi kwotę …………. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………..……………). 
Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) ………………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………………………..…………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelakie koszty wykonania Przedmiotu 
umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu  
art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze 
zm.). Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 
realizacji Przedmiotu umowy. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, których nie można 
było przewidzieć, wykonanie Przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd 
może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę.  
W konsekwencji wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelakie koszty niezbędne do 
zrealizowania Przedmiotu umowy wynikające wprost z niniejszej umowy, jak również  
w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu umowy. Wykonawca jest zatem 
zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na określone w ust. 1 
wynagrodzenie. 

4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, do wynagrodzenia netto,  
o którym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie doliczony podatek od towarów 
 i usług VAT według obowiązującej stawki. Zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w niniejszym paragrafie, wynikająca ze zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT  
nie wymaga zmiany umowy. 
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§ 18 
Warunki płatności 

1. Rozliczenie za wykonany Przedmiot umowy będzie następować w oparciu o fakturę końcową 
wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonania Przedmiotu umowy, o 
którym mowa w § 16. 

2. Faktura, o której mowa w ust. 1 płatna będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Na fakturze Wykonawca jest obowiązany wpisać numer zawartej umowy. 
4. Zapłata faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. 

O/Wieliczka nr 70124047481111000048773450 na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT uprawnionymi do 

wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 
 

§ 19 
Osoby uprawnione do nadzorowania realizacji umowy 

1. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca wyznacza następujące osoby: 
……………………………………………………………………………………………. 

2. Do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza następujące osoby: 
Dariusz Stachura, tel.: 12 278 73 43, e-mail: dariusz.stachura@kopalnia.pl 
Sławomir Talapka, tel.: 12 278 73 43, e-mail: slawomir.talapka@kopalnia.pl 

 
§ 20 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części Przedmiotu umowy: 

………………………………………………………………………………………………… 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,  

jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami. 
3. W przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca za 

ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za własne działania i zaniechania.  
 

§ 21 
Kara umowna za zwłokę 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na 
rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego  
w § 17 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy. 

2. Do naliczenia kar nie wlicza się okresu, w którym Zamawiający bada wykonanie Przedmiotu 
umowy w ramach czynności odbioru. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 4, kara 
umowna za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy będzie liczona od nowych terminów 
wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do 
naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

mailto:dariusz.stachura@kopalnia.pl
mailto:slawomir.talapka@kopalnia.pl
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w § 17 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminów określonych w § 23 ust. 4 
niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za zwłokę w usuwaniu wad 
stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 17 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego  
w § 23 ust. 5 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

7. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
§ 22 

Odstąpienie od umowy 
1. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie,  

o którym mowa w § 15 ust. 1, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni 
dodatkowy termin do wykonania Przedmiotu umowy, z zagrożeniem, iż w razie 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej. Do dnia złożenia przez 
Zamawiającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający naliczy kary 
umowne za zwłokę. 

2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu umowy lub wykonuje go w sposób nienależyty, 
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni,  
z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony 
do odstąpienia od umowy albo wykonania zastępczego. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w całości lub  
w części niewykonanej albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie tych świadczeń 
innej osobie lub wykonać te prace samodzielnie na zasadach określonych w § 26. Do dnia 
złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
Zamawiający naliczy kary umowne za zwłokę. W przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z prawa do wykonania zastępczego Zamawiający naliczy kary umowne za 
zwłokę liczone do dnia zrealizowania prac objętych wykonaniem zastępczym. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części 
niewykonanej, jeżeli wykonanie Przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

4. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w zakresie wykonania zobowiązań gwarancyjnych, 
trwającej dłużej niż 5 dni, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego do 
wykonania zobowiązania, odstąpić od umowy w zakresie niewykonanych świadczeń 
gwarancyjnych albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie tych świadczeń innej 
osobie lub wykonać te prace samodzielnie, na zasadach określonych w § 26. Do dnia złożenia 
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przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zamawiający 
naliczy kary umowne za zwłokę. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa 
do wykonania zastępczego, Zamawiający naliczy kary umowne za zwłokę liczone do dnia 
zrealizowania prac objętych wykonaniem zastępczym. 

5. W razie wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia w części niewykonanej 
Zamawiający przeprowadzi inwentaryzację wykonanych prac. Protokół z przeprowadzonej 
inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do stosownych rozliczeń Stron. 

6. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości, umowa uważana jest za 
niezawartą, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kar umownych pozostają 
wiążące. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w całości lub  
w części niewykonalnej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 17 ust.1. 

9. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych 
w ust. 1-2 do upływu terminu wskazanego w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, a na podstawie 
ust. 2 w terminie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w § 23 ust. 4 i 5. 

 
§ 23 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonany Przedmiot 

umowy. Jeżeli okres gwarancji na zastosowane przez Wykonawcę materiały jest dłuższy, 
wówczas obowiązuje dłuższy okres gwarancji. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumenty, z których wynika zobowiązanie 
gwaranta. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru 
końcowego realizacji Przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do udziału w komisji, powołanej przez Zamawiającego, 
ustalającej przyczyny wystąpienia awarii uzasadniającej skorzystanie przez Zamawiającego  
z gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy gwarancyjnej: 
1) w ciągu 5 dni od chwili otrzymania od Zmawiającego zgłoszenia gwarancyjnego  

w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z Przedmiotu umowy, 
2) w ciągu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia gwarancyjnego  

w przypadku wystąpienia innej awarii tj. takiej, która nie uniemożliwia korzystania  
z Przedmiotu umowy. 

5. W ramach gwarancji wszelkie naprawy winny być dokonywane niezwłocznie, tj. bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty przystąpienia do naprawy 
gwarancyjnej. 

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy gwarancyjnej 
Zamawiający może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy  
z zachowaniem praw wynikających z gwarancji. 
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§ 24 

Rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej rękojmi na wykonane roboty. 
2. Bieg okresu rękojmi dla robót objętych niniejszą umową rozpoczyna się następnego dnia po 

podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego realizacji umowy. 
 

§ 25 
Klauzula poufności 

1. Strony zgodnie oświadczają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy będą sobie przekazywać 
informacje i materiały związane z realizacją Przedmiotu umowy, które stanowić będą 
informacje poufne z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które w momencie ujawnienia informacji 
Wykonawcy, były już znane opinii publicznej lub po ujawnieniu Wykonawcy stały się znane 
opinii publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

3. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane przez drugą Stronę informacje 
poufne, zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte  
i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Przedmiotu umowy oraz,  
że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody 
drugiej Strony. 

4. Wykonawca nie może wyjawić informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją 
niniejszej umowy osobom innym niż bezpośrednio zaangażowanym i związanym  
z pracami nad realizacją Przedmiotu umowy oraz osobom je nadzorującym. Osoby 
posiadające dostęp do informacji poufnych podlegają obowiązkowi zachowania poufności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed nielegalnym rozpowszechnieniem  

z dołożeniem najwyższej staranności, 
2) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia 

obowiązku zachowania poufności otrzymanych informacji poufnych. 
6. Strony zgodnie oświadczają, że czas trwania obowiązku zachowania poufności, obowiązuje 

przez okres 5 lat, licząc od daty zawarcia umowy. 
7. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań organów administracji rządowej 

lub samorządowej, nakazów sądowych i administracyjnych muszą zostać udostępnione lub 
ujawnione informacje poufne udostępniane dla potrzeb realizacji Przedmiotu umowy, 
Wykonawca może te informacje przekazać jedynie w wymaganym zakresie, a o przekazaniu 
powiadomić pisemnie Zamawiającego w terminie dwóch dni. 

8. Naruszeniem obowiązku zachowania poufności jest każde ujawnienie, przekazywanie lub 
udostępnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego 
paragrafu. 

9. Treść niniejszej umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa 
Turystyczna Sp. z o.o. 

 
 
 



17 
 

§ 26 
Wykonanie zastępcze 

1. Strony dopuszczają możliwość wykonania zastępczego na zasadach określonych  
w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonaniem zastępczym jest wykonanie prac lub robót na koszt i ryzyko Wykonawcy, które 
Zamawiający może wykonać samodzielnie lub zlecić osobom trzecim w wypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających  
z niniejszej umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót określonych niniejszą umową lub wykonuje je  
w sposób nienależyty, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do realizacji postanowień 
umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni, do wykonania z zagrożeniem, 
iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do wykonania 
zastępczego.  

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do wykonania zastępczego  
w terminie 3 dni przed rozpoczęciem robót. 

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z wykonania zastępczego, Zamawiającemu 
przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zwrot wartości wykonanych robót oraz  
o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością 
wykonania zastępczego. 

6. Zwrot następuje na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez 
zaangażowanych wykonawców zastępczych oraz Zamawiającego.  

7. Zamawiający może potrącić kwotę odpowiadającą koniecznemu wynagrodzeniu za 
wykonanie zastępcze z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 26 

Zatrudnianie pracowników Zamawiającego 
1. W przypadku, gdy Wykonawca chciałby zatrudnić Pracowników Zamawiającego na potrzeby 

realizacji Przedmiotu Umowy, może tego dokonać wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 
2. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji 

Przedmiotu umowy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy  
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 
zlecenia albo umowy o dzieło, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca winien wprowadzić zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, do umów 
zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami oraz zobowiązać Podwykonawców do 
wprowadzenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, w umowach z Dalszymi 
Podwykonawcami. 

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub 3, 
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości dwukrotności wartości 
zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które zostaną naliczone z tytułu 
wykonywania przez pracowników Zamawiającego, pracy na rzecz Zamawiającego,  
w rozumieniu art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych, w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte z Wykonawcą. 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:%5B%7B


18 
 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych wynikających z ust. 4  
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

6. Roszczenie o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 5, staje się wymagalne w dniu 
pisemnego oświadczenia o naliczeniu kary umownej. 

7. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego 
wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 4. 
 

§ 27 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”): 
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców (osób uprawnionych do reprezentacji, 

osób kontaktowych) jest Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 
10, 32-020 Wieliczka. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Kopalni Soli "Wieliczka” Trasa Turystyczna  
Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się poprzez: iod@kopalnia.pl. 

3. Dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie: 
− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO( podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy, poprzez wzięcie udziału w przetargu organizowanym przez 
Administratora Danych), 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami 
kontaktowymi w zakresie wzięcia udziału przez Wykonawcę w przetargu), 

− realizacja ewentualnych roszczeń oraz działania w związku z procesem windykacji 
należności, 

− art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, 
podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym). 

4. Odbiorcą danych osobowych będą: 
− firmy z branży IT w zakresie obsługi informatycznej jako podmioty przetwarzające, 
− kancelarie prawne w zakresie obsługi prawnej jako podmioty przetwarzające, 
− biegli rewidenci w zakresie badania sprawozdań finansowych jako podmioty 

przetwarzające, 
z zastrzeżeniem innych podmiotów, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych 

wynika z przepisów prawa. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku 

następującego po roku obrotowym zakończenia przetargu, zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,  
z zastrzeżeniem wykonawcy, który zostanie wybrany, i z którym zostanie zawarta umowa.  

mailto:iod@kopalnia.pl


19 
 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych (Wykonawcom lub osobom kontaktowym) 
przysługują następujące prawa: 
a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych); 
b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych); 
c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych); 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych); 
e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych); 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu, (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych), 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy 
dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędnym 
warunkiem do wzięcia udziału w przetargu. 

9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby kontaktowe oraz poniższe kategorie osób, 
których dane służą do wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  
w przetargu, osoby kierowane do realizacji zamówienia, osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca o treści powyższej 
klauzuli informacyjnej, co stanowić będzie spełnienie obowiązku informacyjnego 
administratora danych wobec osób, których dane dotyczą.  

 
§ 28 

Postanowienia końcowe 
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
3. Wszelakie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 

Wykonawca:        Zamawiający: 
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