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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 
 

„Wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych 

dróg zakładowych”. 
 

 

 

 

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  22.04.2021 r. - do godz. 12
00

 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii 

Zamawiającego. 

 

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 22.04.2021 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
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Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

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

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dla potrzeb przetargu nieograniczonego na: 

 

„Wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych 

dróg zakładowych”.  
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Rozdział I 

Informacje wstępne. 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.,  

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

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

numer telefonu:  63 27 30 122 lub 63 27 33 200   

numer faksu:   63 27 31 560  

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

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000219532. 
 

Kapitał zakładowy: 40 mln PLN opłacony w całości. 
 

 

2. Tryb postępowania. 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 

z zamieszczonym na stronie internetowej Kopalni Soli „Kłodawa S.A. - 

„Regulaminem…”  

 
 

3. Informacje uzupełniające. 
 

Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA”.  

 

 

 

Rozdział II 

  Przedmiot przetargu. Warunki szczegółowe. 
 

1. Przedmiot przetargu: 

   Celem przetargu jest wybór Wykonawcy na wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych  

   dróg zakładowych, których zakres obejmuje: 

   a/ wykonanie nakładki z dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) masy asfaltowej o gr. 4 cm  

        każda na istniejącej nawierzchni ulicy Solnej - działka nr 1172/19  

       (powierzchnia nakładki - 220 m o szer. 8 m oraz 80 m o szer. 11 m). 

       Wykonana nawierzchnia powinna spełniać wymagania nośności pojazdów do 40 Mg.    

   b/ naprawę cząstkową ubytków nawierzchni asfaltowej dróg wewnątrzzakładowych  

       - na powierzchni około 500 m
2
. 

       Ostateczne ustalenie obmiaru naprawionych powierzchni zostanie wykonane przez  

       kierownika robót i inspektora nadzoru - podczas odbioru końcowego, a ich wartość  

       zostanie ustalona po przemnożeniu ceny jednostkowej przez powierzchnię naprawionej  

       nawierzchni dróg .  

      

2. Termin wykonania przedmiotu przetargu   

    - do 31 lipca 2021 r.  

 

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

 

4. Oferta powinny zawierać:  
    - warunki finansowe realizacji przedmiotu przetargu - potwierdzone kalkulacją,  

      sporządzoną zgodnie z zasadami kosztorysowania robót, określające: 

http://www.sol-klodawa.com.pl/
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 a/ koszt wykonania robót wymienionych w puncie 1.a. określony w złotych  

      z podaniem ceny netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT);    

 b/ cenę jednostkową netto i brutto dla robót wymienionych w punkcie 1.b. 

  

5. Okres związania ofertą :   do dnia 15 maja 2021 r.      

 

6. Inne specjalne warunki wykonania usługi :   - brak. 

 

7. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu : 

    (w dni robocze godz. 9
00

 – 13
00

) 

 

      Włodzimierz WAWRZYNIAK – St. Inspektor ds. wykonawstwa robót 

     tel. 0-63 27 33 224 lub 534 241 287. 

 

8. Warunki konieczne do uczestnictwa i wykonania przedmiotu przetargu: 
a) Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej 

planowanych do remontu nawierzchni drogowych z udziałem osoby wymienionej  

w punkcie 7 SIWZ.  

Z przeprowadzonej wizji lokalnej - zostanie sporządzona notatka służbowa, której 

jeden egzemplarz otrzyma oferent. 

Celem wizji jest sprawdzenie obmiarów oraz ocena stanu technicznego istniejących 

nawierzchni drogowych i weryfikacja przyjętych technologii ich naprawy.   

b) Oferent musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu zadań będących przedmiotem 

przetargu, potwierdzone stosownymi referencjami. 

 c)  oferta bez spełniania w/w warunków nie będzie rozpatrywana. 

        

9. Termin podpisania umowy :      
    W przypadku wyboru oferty - Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy  

    w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania. 

 

10. Wadium  

      Oferent składając ofertę zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego :    

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, nr rachunku  34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 

wadium w kwocie 10 000 złotych  (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100).  

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać pełną nazwę oferenta, adres i NIP oraz  

jakiego postępowania przetargowego dotyczy wpłacone wadium. 

 

Zwrot wadium dla oferenta , który wygrał przetarg stanowić będzie zabezpieczenie na 

poczet należytego wykonania zadania i nastąpi w ciągu 10 dni liczonych od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót lub po przedstawieniu bankowej lub 

ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu.  

Pozostałym oferentom wpłacone wadium zostanie zwrócone w okresie do 7 dni od daty 

zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Zamawiającego.  

 

Z tytułu wpłaconego wadium Oferentom nie przysługuje prawo do odsetek. 

 

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. 
 

11. Zwrot dostarczonych w ofercie materiałów: 

      Zamawiający nie zwraca materiałów dostarczonych przez Oferentów,  

      stanowiących zawartość oferty.     
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12. Forma składanych ofert: 

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

      w siedzibie Spółki:  

      Kopalnia Soli „Kłodawa” SA , 62-650 Kłodawa , ul. Aleja 1000-lecia 2 

       do dnia  22 kwietnia 2021 r. - do godz. 12
00

 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii   

      Zamawiającego.  

     Oferty powinny być składane w zaklejonej kopercie z napisem:  

     „Przetarg nieograniczony na wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych dróg    

       zakładowych”.  

 

      Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę oferenta.  

      Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie,  

przed upływem terminu składania ofert - zmodyfikować treść oferty.  

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem 

„ZMIANA”. 

 

13. Wymagana zawartość oferty : 

 

A. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  

    działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem  

    terminu składania oferty. 
 

B. Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania   

     koncesji, zezwolenia lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej  

     w zakresie objętym przedmiotem przetargu; referencje lub listę referencyjną z realizacji  

     podobnych zadań z ostatnich 5-ciu lat; a także certyfikaty systemu jakości. 
 

C. Dokumenty stwierdzające , że osoby przyjmujące: 

   - obowiązki kierownika robót posiadają odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami  

     w specjalności drogowej, są członkami właściwej izby samorządu zawodowego  

     oraz posiadają ubezpieczenie OC.  
 

D. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

     potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  

     oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  

     przed upływem terminu składania oferty. 
 

E. Odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług  

    - o ile jest takim płatnikiem oraz odpis decyzji REGON.    
 

F. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty. 
 

G. Ścisłe określenie przedmiotu oferty z podaniem proponowanej ceny wykonania:  

    -  nakładki z dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) masy asfaltowej o gr. 4 cm  

        każda na istniejącej nawierzchni ulicy Solnej. 

       Wykonana nawierzchnia będzie spełniała wymagania nośności dla ruchu pojazdów  

       o masie do 40 Mg; 

    -  1 m
2
 naprawy cząstkowej dróg wewnątrzzakładowych - wyrażoną w PLN (netto + VAT); 

 

H. Notatkę potwierdzającą przeprowadzenie wizji lokalnej (zgodnie z punktem 8 SIWZ). 
     
I. Dowód wpłaty ustalonego wadium . 
 

J. Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta . 
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Dokumenty , o których mowa w punkcie 13 powinny być w oryginale lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem . 

W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać oryginałów w/w dokumentów . 

 

 

14. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 22.04.2021 r. , godz. 12
30

 

      w siedzibie komisji przetargowej w budynku administracyjnym kopalni: 

 a)  otwarcie ofert jest jawne, 

 b)  Komisja odrzuca oferty: 

- nie odpowiadające warunkom przetargu, 

- zgłoszone po wyznaczonym terminie. 

 

 

15. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są : 

 

 Cena       - max. 80 % - ocena wg formuły: 

            %80
min

x
Cbad

C
, 

gdzie  

              Cmin – najniższa oferowana cena 

              Cbad –  oceniana wartość w ofercie 

 

 Termin udzielonej gwarancji na wykonaną usługę  

       - max.  10 % - ocena wg formuły: 

          %10
max

x
G

Gbad
  

gdzie 

       Gbad – ilość punktów w ocenianej ofercie 

       Gmax – najwyższa ilość punktów  

                                                                                    spośród ocenianych ofert 

 Wiarygodność techniczno-ekonomiczna,  

      referencje, certyfikaty systemów jakości 

      ISO i zgodności technologii    - max.   10  % . 

 

 

 

16. Załączniki do specyfikacji : 

 

      Integralną częścią do specyfikacji są : 

      - wzór umowy , stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji . 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

nr  …../…./2021/WW/TMR  

 

zawarta dniu …………………. 2021 r. pomiędzy: 

 

Kopalnią Soli „KŁODAWA” S.A.,  
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. ……………………..         - Prezes Zarządu  

2. ……………………..  - Członek Zarządu  

 

a Przedsiębiorstwem ………………………………………………...………………………….    

z siedzibą przy ul. ……………………….…….. , ……………………..………………………. 

wpisaną przez ……………………………………………………………...…………………… 

- pod numerem ………………………. , 

REGON …………………………. , NIP …………………..   

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :  

 

          1. ……………………………. - …………………………… 

 2. ……………………………. - ……………………………  
 
 

Zgodnie z postępowaniem Komisji Przetargowej z dnia ………………… 2021 r. oraz  

uchwałą nr ………/VI/2021 , z dnia ……….. 2021 r. - Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.  

Strony zawierają umowę o następującej treści : 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  

   a/ wykonanie nakładki z dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) masy asfaltowej o gr. 4 cm  

       każda na istniejącej nawierzchni ulicy Solnej - działka nr 1172/19  

       (powierzchnia 220 m o szer. 8 m oraz 80 m o szer. 11 m). 

       Wykonana nawierzchnia będzie spełniała wymagania nośności dla ruchu pojazdów  

       o masie całkowitej do 40 Mg.    

   b/ naprawę cząstkową ubytków nawierzchni asfaltowej dróg wewnątrzzakładowych  

       - na powierzchni około 500 m
2
. 

       Ostateczne ustalenie obmiaru naprawionych powierzchni zostanie wykonane przez  

       kierownika robót i inspektora nadzoru - podczas odbioru końcowego, a ich wartość  

       zostanie ustalona po przemnożeniu ceny jednostkowej przez powierzchnię naprawionej  

       nawierzchni dróg.  
  
2. Roboty wykonane zostaną z zakupionych przez Wykonawcę nowych materiałów. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z umową,  

    przepisami techniczno-budowlanymi , bezpieczeństwa i higieny pracy,  

    obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

Zakres prac wynikający z § 1 umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie  

do 31 lipca 2021 roku. 

 
  § 3 

Wartość przedmiotu umowy i sposób fakturowania 

  

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

    

      - koszt wykonania nakładki z dwóch warstw (wiążącej i ścieralnej) masy asfaltowej  

        o gr. 4 cm każda na istniejącej nawierzchni ulicy Solnej - działka nr 1172/19  

        (powierzchnia 220 m o szer. 8 m oraz 80 m o szer. 11 m)  

        na kwotę ……złotych plus VAT (słownie : ……………………… złotych 00/100 plus podatek VAT) , 
     

      - koszt wykonania 1 m
2
 naprawy cząstkowej nawierzchni asfaltowej dróg na kwotę  

      ………………złotych plus VAT (słownie : ……………………… złotych 00/100 plus podatek VAT) , 

        

2.  Nie dopuszcza się trybu fakturowania częściowego . 

     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 30 dni od daty wystawienia faktury, o której mowa w § 3, ust. 2.  

 

4.   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. 

 

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

 

6. 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 
Gwarancje , zabezpieczenia , usuwanie usterek gwarancyjnych 

 

1. Na wykonane prace - Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy , 

    liczonych od daty podpisania komisyjnego odbioru końcowego robót . 
     

2. Na poczet należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - Zamawiający zatrzyma  
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    z wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej – 5 % wartości przedmiotu umowy  

    netto. Zatrzymane środki stanowić będą kaucję gwarancyjną, która zostanie zwrócona  

    Wykonawcy po upływie okresu gwarancyjnego na wykonaną usługę.  

    Kaucja gwarancyjna może być również zwrócona na pisemny wniosek Wykonawcy  

    po przekazaniu Zamawiającemu właściwej - bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji  

    należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi  

    - na okres jej udzielenia oraz o wartości ustalonej kaucji gwarancyjnej.  
 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancyjnym  

    - Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania  

    zgłoszenia. 
 

4. W przypadku nie usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust. 2 - Zamawiający   

    zastrzega sobie prawo do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. 

 

§ 5 
Odbiory wykonanych robót  

 

1. Roboty zanikające będą odbierane na bieżąco po pisemnym zawiadomieniu przedstawiciela        

    Zamawiającego - wyznaczonego w § 6 umowy. 
 

2. W przypadku nie przystąpienia do odbioru robót zanikających lub odbioru częściowego  

      robót w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Wykonawca traktuje, że   

      Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do ich wykonania i stanowi to podstawę do 

      kontynuacji prac i wystawienia faktury częściowej. 
 

3. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia  

    przez inspektora nadzoru osiągnięcia gotowości obiektu do odbioru. Podpisany protokół    

    odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 
  
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków wskazanych  

    w protokole odbioru w terminie 14 dni od daty jego podpisania chyba, że strony  

    ustalą inny termin. 

 

§ 6 
Osoby funkcyjne przy realizacji przedmiotu umowy 

 

Strony wyznaczają osoby pełniące funkcje techniczne podczas realizacji prac: 
 

1. Kierownik robót     - …………………………………………………………. 

                     posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej  
      

2. Inspektor nadzoru - WŁODZIMIERZ WAWRZYNIAK 

                                        posiadający uprawnienia budowlane w specjalności    

          konstrukcyjno-budowlanej, 
                                   

3. Koordynator prac    - MAREK NOWAKOWSKI - Kierownik Oddziału Energetyki  

        Cieplnej i Gosp. Wodno-Ściekowej .  

§ 7 
Kary umowne 

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 
 

1. Za zwłokę w wykonaniu robót - w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki, 
 

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady   
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    w wysokości 0,1 % wartości robót za każdy dzień zwłoki, 
 

3. Za zgłoszenie do odbioru prac , które nie osiągnęły gotowości odbioru – w wysokości 5 %  

    wartości robót, 
 

4. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących  

    po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości robót. 
 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić      

   odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 8 

Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 
 

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

    nie przekaże frontu robót , co uniemożliwia ich wykonanie. 
 

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 wiedzy i przyjętych technologii, 

     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 powinno 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 7 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 wyko- 

    kona jednostronnie inwentaryzację z rozliczeniem i przekaże do wiadomości Wykonawcy. 

 
§ 9 

Warunki realizacji robót na terenie zakładu górniczego  
 

W przypadku konieczności wykonywania prac na terenie lub w obiektach zakładu górniczego 

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego ustali zasady i sposób organizacji pracy i dodatkowe 

ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie robót oraz schemat organizacyjny ustalony 

pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorcy, a podmiotem wykonującym czynności w ruchu 

zakładu górniczego. 
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§ 10 

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. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. Ewentualne  zmiany  warunków  niniejszej  umowy  mogą  być dokonywane w  formie   

    obustronnie  podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe  

    przepisy Kodeksu Cywilnego , Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego   

    wraz z aktami wykonawczymi do nich. 

 

3. Ewentualne spory, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane będą  

    przez właściwe - dla siedziby Zamawiającego - sądy powszechne. 
 

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

 

 

WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

 

 

 

 


