
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

 

 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

 
z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2 

 

ogłasza 

p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y   n a   w y k o n a n i e : 

 

Remontu budynku workowni nr 2. 
 

 

1. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie)  

w siedzibie Spółki:  

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2, 

do dnia 6 maja 2021 r. - do godz. 12
00

.  

 

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  

    na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl/przetargi. 

 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert : 

    Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 6 maja 2021 r., godz. 12
30

  

    w sali konferencyjnej budynku administracyjnego kopalni. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu  

    oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert. 

 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu 

    bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sol-klodawa.com.pl/przetargi


 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
 
 

DLA  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  NA : 

 

Wykonanie remontu budynku workowni soli nr 2. 

 
 

 

 

 

 

SKŁAD KOMISJI PRZETARGOWEJ : 
 

 

Przewodniczący Komisji -   …………………………………. 

 

 

Członek  -   …………………………………. 

 

 

Członek  -      …………………………………. 

 

 

Członek  -      …………………………………. 

 

 

Członek  -      …………………………………. 

 

 

Członek  -      ………………………………….  



Rozdział I 

Informacje wstępne 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Kopalnia Soli „Kłodawa” SA  

62-650 Kłodawa, Al. 1000-lecia 2 
 

strona internetowa:  www.sol-klodawa.com.pl  
 

numer telefonu: (0048) 063 27 30 122;  

numer faksu:  (0048) 063 27 33 587;  
 

REGON 000041714 NIP 666-000-33-38 
 

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000219532. 
 

Kapitał zakładowy: 40 mln PLN opłacony w całości. 
 

2. Tryb postępowania. 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni 

Soli ,,Kłodawa” S. A. 
 

3. Informacje uzupełniające. 
 

Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW    PRZETARGU ”.  
      

Rozdział II 

Przedmiot przetargu - warunki przedmiotowe 
 

1. Opis przedmiotu przetargu: 

    a) przedmiotem przetargu jest wykonanie w Kopalni Soli „Kłodawa” S. A. remontu budynku wor- 

        kowni soli nr 2 zgodnie z „ Projektem remontu budynku workowni nr 2 ” opracowanym w listo- 

        padzie 2017 r. - do wglądu w Dziale Nadzoru Inwestycyjnego i Logistyki oraz Dziale Przeróbki 

        Mechanicznej Kopalni - w zakresie ograniczonym do remontu ścian zewnętrznych: południo- 

        wej - od magazynu soli workowanej do narożnika płd.-wsch., północnej - od hali paletyzerni 

        soli workowanej do narożnika płn.-wsch. i wschodniej sąsiadującej z halą paletyzacji i folio- 

        wania soli 1 kg - od narożnika płd.-wsch. do narożnika płn.-wsch. , z wyjątkiem już zrealizo- 

        wanych tam wcześniej kompleksowych robót remontowych pokryć dachowych, obróbek dekar- 

        skich, orynnowań i orurowań odprowadzających wody opadowe z obiektu,      

    b) Oferenci zobowiązani są do zweryfikowania we własnym zakresie projektu oraz przedmiaru ro- 

        bót jw.  i  uwzględnienia warunków techniczno-organizacyjnych ich realizacji , wynikających ze 

        specyfiki  produkcji  soli  i  ruchu  zakładu  górniczego  oraz  bezpośredniego  sąsiedztwa  innych 

        obiektów  budowlanych  i  instalacji ,  a także  przepisów  ustaw :  Prawo Geologiczne i Górnicze 

        oraz Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi do nich, 

    c) prace wykonane zostaną z użyciem sprzętu i nowych materiałów Wykonawcy, w sposób nie ko- 

         lidujący z ruchem zakładu górniczego  - z uwzględnieniem uwarunkowań  jw. , a podczas robót 

          należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną i zapylenie środowiska solnego wy- 

         stępującego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, 

     d) w przypadku ewentualnej  konieczności  wykonywania  robót  bezpośrednio  w  ruchu zakładu 

        górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. wykonawca zobowiązany jest przed ich rozpoczę- 

        ciem  spełnić wymagania wynikające z art. 121 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, a tak- 

        że dotyczące go wymogi określone w Dziale II - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpie- 

        czeństwo pożarowe  Rozporządzenia  Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szcze- 

        gółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, 

    e) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągły  -  stały dozór robót remontowych, sprawowany 

        przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie „uprawnienia budowlane”, oraz ich wew- 

        nętrzną - własną kontrolę jakości (szczególnie prac spawalniczych), bhp i inne kontrole ewentu- 

http://www.sol-klodawa.com.pl/


        alnie wymagane przez projekt jw. i projektanta - realizowane przez odpowiednie służby Wyko- 

        nawcy , a także uczestniczenie swoich przedstawicieli - kierownika budowy w odbiorach robót 

        oraz ustaleniach roboczych dotyczących wykonawstwa przedmiotowych prac, 

    f) przed  rozpoczęciem  kolejnych  etapów  prac Wykonawca   jest  zobowiązany do  uzgadniania  ich 

        organizacji, kolejności poszczególnych operacji i czasokresów prac z koordynatorem i inspekto- 

        rem nadzoru Zamawiającego, 

    g) ewentualnych  przełożeń  oraz  odtwarzania  instalacji  i przewodów   kolidujących   z  przedmioto- 

        wymi pracami dokonywać będą sukcesywnie odpowiednie służby Zamawiającego - na wniosek 

        i w porozumieniu z kierownikiem budowy, 

    h) bieżące uprzątanie materiałów odpadowych powstałych w wyniku prowadzenia prac oraz ich 

        utylizacja - zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa - leży w zakresie Wykonawcy, za wy- 

        jątkiem złomu stalowego, który Wykonawca ma obowiązek przekazać wstępnie posegregowa- 

        wany na magazyn złomu Zamawiającego. 
 

2. Termin wykonania przedmiotu :  

     a/  rozpoczęcie    -   do 10 dni od daty podpisania umowy  -  w dniu przekazania placu budowy, 

     b/ zakończenie   -   sukcesywnie do 30 września 2021 r. 
 

3. Termin  płatności faktur: przelew do 30 dni od daty wpływu faktury do  Zamawiającego. 
 

4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań gwarancyjnych. 

    Na  poczet  gwarancji  należytego  wykonywania  zobowiązań  gwarancyjnych  Wykonawca  zo- 

    bowiązany jest do wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Zamawiającego w kwocie 5 % wartości 

    netto przedmiotu umowy ( ceny umownej netto bez podatku VAT ) określonej w § 3 ust. 1 umowy, 

    albo do przekazania  Zamawiającemu odpowiedniej  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej 

    należytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi -     

    na okres jej udzielenia oraz na kwotę kaucji gwarancyjnej jw .  W/w  kwota  zostanie  zwrócona 

    po upływie okresu gwarancji (wydłużonego o okresy usuwania usterek gwarancyjnych) albo po 

    przedłożeniu odpowiedniej  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej jw. 
 

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert składanych przez konsorcja firm .    

    Wykonawca nie może powierzyć wykonywania robót w całości lub części innym podmiotom ,   

    ani dokonać cesji praw wynikających z umowy, bez zgody Zamawiającego.  
 

6. Gwarancja na wykonane prace :  min. 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 

7. Okres związania ofertą - 30 dni od daty otwarcia ofert. 
 

8. Warunki uczestnictwa w przetargu. 

    a) przed złożeniem oferty Oferent jest zobowiązany zapoznać się „osobiście” na miejscu  w  Ko- 

        palni z warunkami technicznymi  i  eksploatacyjnymi remontowanego obiektu ,  ruchu zakładu 

        górniczego  i  jego specyfiką oraz warunkami lokalnymi, w obecności jednej z osób wymienio- 

        nych w pkt. „10” niniejszej SIWZ, 

    b) Oferent winien posiadać  doświadczenie  w wykonywaniu  podobnych zadań  jak będące przed- 

        miotem niniejszego przetargu - potwierdzone stosownymi referencjami. 
 

9. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: 

    a) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 

    b) ścisłe określenie przedmiotu oferty, 

    c) potwierdzenie akceptacji przez Oferenta wszystkich warunków SIWZ, 

    d) szczególne warunki techniczno - organizacyjne wykonywania robót  -  w tym m.in. realizacji 

        prac bezpośrednio przy sąsiadujących obiektach , „Harmonogram prac” z podziałem na etapy 

        prac wraz z ich wyceną jn. , 

    e) oferowaną ryczałtową cenę umowną za przedmiot przetargu ( netto + podatek VAT ) oraz od- 

        powiadający jej kosztorys budowlany z wszystkimi składnikami warunków finansowych i da- 

         nych wyjściowych do kosztorysowania (cena winna uwzględniać wszelkie elementy kosztów 

        ponoszonych dla wykonania wszystkich robót „ na gotowo ” -  łącznie  z  m.in. rusztowaniami, 

        ewentualnym sprzętem podnośnikowym, dźwigowym i transportowym, zabezpieczeniami sąsia- 

        dujących obiektów, urządzeń i instalacji, antykorozją, pracami przygotowawczymi, pomocniczy- 

        mi, stałym-ciągłym dozorem prac, wewnętrzną kontrolą jakości i warunków bhp, uczestnictwem 



        w odbiorach, ustaleniach, itp.)  -  na warunkach techn. - organizacyjnych jak w SIWZ i umowie 

        oraz z podziałem na ceny etapów prac jw. , 

    f) potwierdzenie terminu realizacji przedmiotu przetargu, 

    g) okres udzielanej przez Oferenta gwarancji i rękojmi, 

    h) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, 

     i) dowód wpłaty wadium, 

    j) do oferty należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem niżej 

       wymienionych dokumentów ( w przypadku KRS , ZUS  i  Urzędu Skarbowego wystawionych 

       nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) : 

 odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

 koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek, 

 zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, 

 potwierdzenie zgłoszenia Oferenta jako płatnika podatku VAT  i  decyzję REGON, 

 polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż całościowa cena ofertowa „brutto” i ewentualne zobowiązanie-

deklarację, że w przypadku udzielenia Oferentowi zamówienia przedłuży on polisę 

OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na okres obejmujący zakończenie 

całości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu - gdy okres ubezpiecze-

niowy objęty posiadaną polisą jest krótszy niż termin zakończenia prac, 

 oświadczenie Oferenta, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu na 

terenie Kopalni, będą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje:  

 kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia do kierowania robo-

tami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane, a w razie 

potrzeby dodatkowo zgodne z wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, 

członkostwo w właściwej izbie samorządu zawodowego - z opłaconą składką OC, 

 zatrudnieni pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykony-

wania prac i obsługi sprzętu, w tym m.in. wynikające z wewnątrzzakładowych 

zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Kopalni - np. instrukcji wykonywania 

prac spawalniczych, badania lekarskie - w tym do „prac na wysokości”, itp., 

 referencje potwierdzające wykonywanie bezpośrednio przez Oferenta robót remon-

towych o zakresie techniczno-kwotowym podobnym do przedmiotu niniejszego 

przetargu - w okresie ostatnich 5 ÷ 10 lat, 

 posiadane certyfikaty systemów jakości (np. ISO - w tym bhp), autoryzacje, 

zezwolenia, uprawnienia, upoważnienia, itp., 

 potwierdzenie, że Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się w Kopalni z warunkami 

technicznymi i eksploatacyjnymi remontowanego obiektu, ruchu zakładu górnicze-

go i jego specyfiką oraz warunkami lokalnymi Kopalni Soli „Kłodawa” SA, które to 

potwierdzenie po odbytej przez Oferenta wizji lokalnej - patrz pkt. 8a) -  wydadzą 

osoby wymienione w pkt. „10” niniejszej SIWZ. 
 

10. Do udzielania informacji w sprawie przetargu w dniu robocze , w godz. od 8
00

 do 13
00

 

      upoważnia się :     
 
 
 

      -  Włodzimierz WAWRZYNIAK  - Starszy Inspektor ds. Wykonawstwa Robót 

        Działu Nadzoru Inwestycyjnego i Logistyki   

        tel. (63) 27 33 224 lub 534 241 287 

        email: wwawrzyniak@sol-klodawa.com.pl 
 

      -  Rafał RZEŹNIK             - Kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej   

         tel. (63) 27 33 363 lub 600 995 050 

         email: rrzeznik@sol-klodawa.com.pl 
    
 

 

 

 



11. Wadium  

      Warunkiem koniecznym udziału w przetargu jest wpłata przelewem wadium w kwocie 20.000 zł 

(dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek Zamawiającego:  

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o numerze 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 
      Na przelewie należy podać pełną nazwę Oferenta, adres, NIP, cel wpłaty oraz numer rachunku  

      bankowego Oferenta. 

Zwrot wadium dla Oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni od daty wpływu do Za-

mawiającego umowy podpisanej przez Oferenta i wpłaty kaucji gwarancyjnej jak w pkt. 4 

niniejszego SIWZ. Oferent może w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy złożyć na 

piśmie wniosek o zaliczenie wpłaconego wadium na poczet kaucji gwarancyjnej jw. 

należytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych. 

Zwrot wpłaconego wadium pozostałym Oferentom - w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia pos-

tępowania przetargowego przez Zarząd Zamawiającego. 

Od wpłaconych wadiów nie przysługują odsetki. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium, 

jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 
 

12. Złożenie oferty 
      Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzi- 

      bie spółki:        Kopalnia Soli „Kłodawa” S. A. 

                         62-650 Kłodawa,  Aleja 1000-lecia 2 

do 6 maja 2021 r. do godz. 12
00

 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego. 
 

13. Sposób oznakowania i zabezpieczenie oferty  
      Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

      a) nazwę Oferenta, 

      b) napis: „Przetarg nieograniczony  -  remont budynku workowni soli nr 2". 

      Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert , zmodyfikować wymagania ofertowe. Dokonane w ten 

sposób uzupełnienie staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazane Oferentom i jest 

dla nich wiążące. 

Oferent wówczas może wprowadzić zmiany do wcześniej złożonej oferty, przed upływem 

terminu do składania ofert. 

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta - z dopiskiem „ZMIANA”. 
 

14. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dn. 6 maja 2021 r. o godz. 12
30

  

      w Sali konferencyjnej budynku administracyjnego. 

       Otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele tych  

      Oferentów, którzy złożyli oferty w terminie SIWZ i wpłacili wadium. 

      Komisja odrzuca oferty: 

- nieodpowiadające warunkom przetargu, 

- złożone po wyznaczonym terminie, 

      - nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 
 

15. Kryteria oceny ofert: 
 

 Cena       -  max. 90 %   
             
 Okres udzielonej gwarancji   -  max.  5 %   
  

 Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu 

podobnych robót  remontowo-budowlanych, 

poparte odpowiednimi referencjami, certyfi- 

katy systemów jakości (np. ISO - w tym bhp), 

autoryzacje , zezwolenia , uprawnienia , upo- 

ważnienia , itp.                                 -  max.  5 % . 



 

16. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  negocjacji  warunków  realizacji  przedmiotu   

      przetargu z wybranymi Oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane do dalszego toku  

      postępowania. 

 

17. Rozstrzygnięcie przetargu. 

 Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 

30 dni od daty jego rozpoczęcia - otwarcia ofert.  

 Ostateczne decyzje o wyborze ofert przetargowych, zakończeniu i zatwierdzeniu postępo-

wania przetargowego podejmuje Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

 Postępowanie przetargowe jest poufne - z wyłączeniem otwarcia ofert. 

 Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień 

w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. 

 Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu lub 

jego części bez podania przyczyny. 

 Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcie 

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 Po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd, Oferenci zostaną pisemnie 

poinformowani o jego wyniku. 

 Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 

umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej 

wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 

 Oferta i inne złożone przez Oferenta materiały nie podlegają zwrotowi. 
 

18. Podpisanie umowy z wybranym oferentem 

      Wybrany  Oferent  zobowiązany  jest w ciągu 5 dni od otrzymania  umowy odesłać ją Zamawia- 

      jącemu - podpisaną przez osoby upoważnione do zawierania umów w jego imieniu. 
  
19. Z „Regulaminem przeprowadzania przetargów ...” Oferenci mogą zapoznać się na stronie inter- 

      netowej Kopalni Soli „Kłodawa” S. A.  -  www.sol-klodawa.com.pl . 
 

20. Załączniki: 
       
      a) załącznik nr 1  -  wzór-projekt umowy. 
 

 

 

 

 

http://www.sol-klodawa.com.pl/


Załącznik nr 1 
 

                do SIWZ na remont budynku workowni nr 2 

w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 
 

UMOWA  Nr  .................. 

 

zawarta dniu  ………………………. pomiędzy: 

 

Kopalnią Soli „KŁODAWA” SA,  
z siedzibą przy ul. Aleja 1000-Lecia 2,  62-650 Kłodawa, 

wpisaną do KRS pod nr 0000219532 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

REGON 000041714,  NIP 666-000-33-38,  BDO 000103751 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez :  
 

1. ……………………..   

 

2.   …………………….. 
 

a  ……………………………………………………………...…………………………………. .   

z siedzibą w: …………………………………   ,  prowadzącym działalność na podstawie wpisu 

do KRS pod numerem ………………...,  REGON  …………………,   NIP  ………………… ,  

BDO ……………………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:  

 

 1.   …………………… 

 

 2.   ……………………    

  

Na podstawie postępowania przetargowego z dnia ….  zatwierdzonego Uchwałą  Zarządu  

Kopalni  Soli „Kłodawa” S.A. Nr ….  z dnia  ….  strony zawierają umowę następującej treści: 
 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.   

a) remontu budynku workowni nr 2 - zgodnie  z „Projektem  remontu  budynku  workowni  nr 2”  

    opracowanym w listopadzie 2017 r. , który przy protokole przekazania - przejęcia placu  

    budowy przekaże Dział TMR  lub  Dział Przeróbki Mechanicznej Kopalni , w zakresie  

    ograniczonym do remontu ścian zewnętrznych: południowej - od magazynu soli  

      workowanej do narożnika płd.-wsch. , północnej - od hali paletyzerni soli workowanej do  

    narożnika płn.-wsch.  i  wschodniej sąsiadującej  z halą paletyzacji  i  foliowania soli 1 kg  -   

      od narożnika płd.-wsch.  do  narożnika płn.-wsch., z wyjątkiem już zrealizowanych tam  

    wcześniej kompleksowych robót remontowych pokryć dachowych, obróbek dekarskich,   

    orynnowań i orurowań odprowadzających wody opado-we z obiektu,        

b) Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania we własnym zakresie projektu oraz zakresu 

  robót jw.  i  uwzględnienia warunków techniczno-organizacyjnych ich realizacji , wynikających 

  ze specyfiki  produkcji  soli i ruchu zakładu górniczego oraz bezpośredniego  sąsiedztwa innych 

  obiektów  budowlanych i  instalacji ,  a także  przepisów  ustaw :  Prawo Geologiczne i Górnicze 

  oraz Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi do nich, 

c) załącznikiem do niniejszej umowy jest opracowany przez Wykonawcę oraz zaakceptowany 

  przez Zamawiającego „Harmonogram prac” z podziałem na etapy prac - wraz z ich wyceną, 

  zawierający w części opisowej „szczególne” sposoby realizacji robót w bezpośrednim  sąsie- 

  dztwie  innych obiektów  budowlanych  i  instalacji,  

d) prace wykonane zostaną z użyciem sprzętu i nowych materiałów Wykonawcy - w sposób nie 

  kolidujący z produkcją soli i ruchem zakładu górniczego - z uwzględnieniem uwarunkowań jw., 

  a podczas robót należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną  i  zapylenie  środo- 

  wiska solnego występującego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, 



e) w przypadku ewentualnej  konieczności  wykonywania  robót  bezpośrednio  w  ruchu zakła- 

  du górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. wykonawca zobowiązany jest przed ich rozpo- 

  częciem wypełnić wymagania wynikające z art. 121 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, 

  a także wymogi określone w Dziale II - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo 

  pożarowe  Rozporządzenia  Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych 

  wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, 

f) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągły-stały dozór robót remontowych sprawowany 

  przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie „uprawnienia budowlane” oraz ich wew- 

  nętrzną - własną kontrolę jakości (szczególnie prac spawalniczych), bhp i inne kontrole ewentu- 

  alnie wymagane przez projekt jw. i projektanta - realizowane przez odpowiednie służby Wyko- 

  nawcy, a także uczestniczenie swoich przedstawicieli - kierownika budowy w odbiorach robót 

  oraz ustaleniach roboczych dotyczących wykonawstwa przedmiotowych prac, 

g)  przed  rozpoczęciem   kolejnych  etapów  prac  Wykonawca   jest  zobowiązany  do  uzgadniania 

    ich organizacji, kolejności poszczególnych operacji i czasokresów prac z koordynatorem i in- 

    spektorem nadzoru Zamawiającego, 

h) ewentualnych  przełożeń  oraz  odtworzenia  instalacji  i  przewodów kolidujących z przedmio- 

  towymi pracami dokonywać będą sukcesywnie odpowiednie  służby Zamawiającego  na wnio- 

  sek i w porozumieniu z kierownikiem budowy, 

i) bieżące uprzątanie materiałów odpadowych powstałych w wyniku prowadzenia prac i ich 

  utylizacja - zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa - leży w zakresie Wykonawcy, z wy- 

  jątkiem złomu stalowego, który Wykonawca ma obowiązek przekazać wstępnie posegrego- 

  wany na magazyn złomu Zamawiającego, 

j) protokólarne przekazanie - przejęcie placu budowy jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia 

  prac, 

k) Wykonawcę zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z umową, przepisami górniczy- 

  mi, techniczno-budowlanymi, bhp, ppoż. i ochrony środowiska, obowiązującymi normami, 

  zarządzeniami wewnątrzzakładowymi i zasadami wiedzy technicznej - na warunkach okreś- 

  lonych w SIWZ oraz zgodnie z „Harmonogramem prac”,  zakresem  i technologią remontu, 

l) Zamawiający umożliwi Wykonawcy pobór energii elektrycznej poprzez rozdzielnię budo- 

  wlaną Wykonawcy - spełniającą odpowiednie wymogi zabezpieczeń  i  innych „przepisów 

  elektrycznych” - oraz wody wodociągowej, a także udostępni plac na zaplecze techniczno- 

  socjalne Wykonawcy.  
 

§  2 

Terminy realizacji przedmiotu umowy  
 

 Termin wykonania przedmiotu umowy : do 30 września 2021 roku. 

 

 

§  3 

Wartość przedmiotu umowy i warunki płatności 
 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy - Strony ustalają koszt  

    wykonania prac , określonych w § 1 na kwotę ……….. złotych plus podatek VAT  
    (słownie :…………………………………………………………… złotych 00/100 plus podatek VAT ) . 
 

2.  Dopuszcza się tryb fakturowania za częściowe odbiory robót .  

     Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany przez inspektora  

     nadzoru protokół częściowego odbioru robót . 

     Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umowy . 

     Faktura końcowa może być wystawiona po dokonaniu odbioru i podpisaniu protokołu  

     komisyjnego odbioru końcowego robót .  
 

3.  Płatności będą regulowane przelewem bankowym na wskazane na fakturze konto ,  

     w terminie do ……… dni od daty wystawienia faktur , o których mowa w § 3, ust. 2 . 

 

4. Nieuregulowanie należności we wskazanym terminie może spowodować naliczenie 



    odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że:  

a) jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP: …………….., 

b) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty 

w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w 

ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

c) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest  

w elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, 

d) respektuje postanowienie Zamawiającego, że wszystkie płatności będą dokonywane 

na rzecz Sprzedającego tylko i wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności. 

6. Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem VAT. Nr identyfikacji NIP 666-000-33-38. 

 

7. Wypełniając zobowiązanie wynikające z art. 4 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym  

      opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8.03.2013 r. – teks jednolity  

(Dz.U. 2019 , poz.118) - Zamawiający informuje , że Kopalnia Soli Kłodawa S.A. 

posiada status dużego przedsiębiorcy.   

 

 

§ 4 

Odbiory wykonanych robót  

 

1. Roboty zanikające będą kontrolowane na bieżąco, po pisemnym zawiadomieniu 

przedstawicieli Zamawiającego. 

2. W przypadku nie przystąpienia do kontroli robót zanikających w terminie 5 dni 

roboczych od potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego zawiadomienia jw. 

Wykonawca traktuje, że Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do ich wykonania i stanowi 

to podstawę do kontynuacji prac. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pisemnej informacji o stanie i postępie robót. 

4. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w terminie do 10 dni roboczych od 

potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego osiągnięcia gotowości obiektu do 

odbioru i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. Podpisany protokół odbioru 

końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 
 

§ 5 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

 

Strony wyznaczają osoby pełniące funkcje techniczne podczas realizacji prac: 
 

1. Kierownik budowy Wykonawcy  - ……………………………………………...……                                  

                                      (posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,  
                                                                                       przynależność do Izby i OC)   

 

 

3. Inspektor nadzoru Zamawiającego     -  ………………………………………………..…… 
                                                                                         (posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,  

                                                                                                                przynależność do Izb Samorządu Zawodowego i OC)   

 

4. Koordynator prac                                 -  ………………………………………………….....                                  
                                                                                           (zarządca obiektu) 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ustalono 

szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w 

celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, sposób przeszkolenia 

pracowników wykonujących roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym 

porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa 

pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu 

robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń. Ustalono także zasady oraz techniczne warunki 

dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentacji. 

„ Warunki techniczno - organizacyjne wykonywania prac ” ,  „ Sposób organizacji prac …. ” 

oraz „ Schemat organizacyjny .… ” są załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy. 
 

§ 6 

Rozpoczęcie prac remontowych 

 

Prace remontowe, będące przedmiotem umowy mogą być rozpoczęte po pisemnym 

przekazaniu – przyjęciu placu budowy warz z opracowaną dokumentacją remontową. 

  

§ 7 

Oświadczenie zamawiającego 

 

Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi 

od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, 

b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy 

przez Wykonawcę, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający. 

c) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, karę w wysokości 1 000 zł  netto za 

każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wartości netto przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca. 

3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

4. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Przedmiotu 

Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu 

odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 

5. Strony mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia odstąpić od wzajemnego 

naliczania kar umownych i odsetek. 

§ 9 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wyznaczenia 

terminu nie przekaże placu rozbiórki, co uniemożliwia wykonanie robót. 

2. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni,  

b) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, 

c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, normami, 

zasadami bhp, wiedzy i sztuki inżynierskiej, 



d) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez 

uzasadnionych przyczyn. 

3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania 

naruszeń, o których mowa w ust. 2, pkt. a, c, d. 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie 

umowy w przypadku wezwania jak w ust. 3. 

5. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i po-

winno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w 

terminie do 10 dni roboczych sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wg stanu na dzień odstąpienia i dokonają ich rozliczenia. 

8. Jeśli Wykonawca odmówi sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający 

wykokona jednostronnie inwentaryzację z rozliczeniem i przekaże do wiadomości 

Wykonawcy. 

§ 10 

Inne warunki realizacji przedmiotu umowy 

 
 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót w całości lub części innym 

podmiotom, ani dokonać cesji praw wynikających z umowy, bez zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca posiada polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej o sumie 

ubezpieczenia nie mniejszej niż całościowa cena umowna „brutto” (z podatkiem VAT) i 

ewentualnie przedłuży ją na cały okres obowiązywania Umowy. 

 

§ 11 

Zmiany warunków umowy 

 

Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie 

obustronnie podpisanego aneksu - pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych 

osobowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzeniem 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. 

2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że opracowali i wdrożyli środki, zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, 

prowadzą ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy 

ich przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz 

środki techniczne i organizacyjne, a także upoważnili i przeszkolili osoby zatrudnione 

przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony tych danych. 

3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy 

przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, poprzez 

podpisanie „Indywidualnego upoważnienia osoby posiadającej dostęp do danych 

osobowych”. 

 



4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną 

wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 13 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego 

wraz z aktami wykonawczymi do nich. 

2. Ewentualne spory, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane 

będą przez właściwe - dla siedziby Zamawiającego - sądy powszechne.  

 

§ 14 

 

Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po 1 dla każdej ze Stron. 

  

 

       WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 
 


