
 
 

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: 

 

„Projektu budowlanego magazynu soli eksportowej 

wraz z estakadą przenośnika transportowego”. 
 

 

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 29 lipca 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 29 lipca 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 projektu budowlanego magazynu soli 

eksportowej wraz z estakadą transportową przenośnika. 

 
 

 

 

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 
    Przedmiotem przetargu jest opracowanie dla Kopalni Soli „Kłodawa” S. A. projektu budowlanego 

    magazynu soli eksportowej wraz z estakadą przenośnika transportowego. 

 

    Projekt budowlany powinien spełniać wymagania prawa budowlanego i składać się z: 

    a/ projektu zagospodarowania działki, 

    b/ projektu architektoniczno-budowlanego, 

    c/ projektu technicznego, 

    d/ wykonanie badań geotechnicznych, 

    e/ szczegółowego kosztorysu inwestorskiego. 

 

Elementy projektu wymienione w podpunktach „a”, „b” i „c” muszą być sprawdzone przez  

sprawdzających i uzgodnione przez rzeczoznawców w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 

Inwestor dostarczy projektantowi mapę dla celów projektowych. 

 

Założenia ogólne do projektu budowlanego magazynu soli eksportowej wraz z estakadą  

przenośnika transportowego - zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ.     

 

2. Termin wykonania przedmiotu  
      

    Prace projektowe będące przedmiotem przetargu należy wykonać i przekazać Zamawiającemu  

    w terminach: 

    a/ projekt zagospodarowania działki    - do 30 września 2021 r., 

    b/ projekt architektoniczno-budowlany    - do 30 września 2021 r., 

    c/ projekt techniczny      - do 30 listopada 2021 r., 

    d/ wyniki badań geotechnicznych      - do 31 sierpnia 2021 r., 

    e/ opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego  - do 30 listopada 2021 r. 

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


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

 

4. 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.  
 

 

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

6. Inne specjalne warunki wykonania usługi     
    Przed złożeniem oferty – oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej,  

    której celem jest zapoznanie się z warunkami lokalizacji projektowanego obiektu.  

    Przeprowadzenie wizji lokalnej zostanie potwierdzone pisemnym „poświadczeniem”,  

    które wyda osoba wymieniona w punkcie „7: - SIWZ .  

    Wizję lokalną należy uzgodnić z dwudniowym wyprzedzeniem . 

     

7. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu : 

    (w dni robocze godz. 9
00

 – 13
00

) 

      Włodzimierz WAWRZYNIAK – Starszy Inspektor ds. Wykonawstwa Robót 

   tel. 63 27 33 224  lub 534 241 287 

      Maciej KWIATKOWSKI – Sztygar Oddziałowy Przeróbki Mechanicznej 

   tel. 63 27 33 354  

 

 8. Termin podpisania umowy      
    W przypadku wyboru oferty - Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 5  

    dni od daty jej otrzymania. 
 

 

 

 

9. Wadium  

     Warunkiem koniecznym udziału w przetargu jest wpłata przelewem wadium w kwocie 5.000 zł 

(pięć 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. 

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

postępowania 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. 

 

10. Zwrot dostarczonych w ofercie materiałów 

      Zamawiający nie zwraca materiałów dostarczonych przez Oferentów, stanowiących zawartość  

      oferty.     

 

11. 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  29 lipca 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 projektu budowlanego magazynu soli eksportowej  

     wraz z estakadą przenośnika transportowego”.  

     Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę oferenta.  

     Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 



     W szczególnie uzasadnionych przypadkach Oferent 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”. 

 

 

12. Wymagana zawartość oferty 

 

Złożona oferta powinna zawierać: 

 

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/ 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; 

c/ odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług - o ile jest  

     takim płatnikiem oraz odpis decyzji o nadaniu numeru REGON;    

d/ nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty; 

e/ ścisłe określenie przedmiotu oferty - z określeniem ceny wyrażonej w PLN (netto + VAT),    

    a cena powinna zawierać wszystkie elementy (składniki) przedmiotu przetargu; 

f/ dowód wpłaty ustalonego wadium; 

g/ oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta; 

h/ referencje lub listę referencyjną wykonanych projektów o podobnym charakterze; 

i/ pisemne poświadczenie faktu przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie oraz zapoznania się  

   z zakresem robót remontowych oraz warunkami ich wykonywania - wydane przez osoby  

   wymienione w punkcie „7: - SIWZ.  

 

Dokumenty , o których mowa w punkcie 12 powinny być w oryginale lub kserokopii 

poświadczonej przez Oferenta - za zgodność z oryginałem . 

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

 

 

 

 

 

13. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 29.07.2021 r., godz. 12
30

  
      w siedzibie komisji przetargowej w budynku administracyjnym (biurowca) kopalni: 

a)  otwarcie ofert jest jawne i mogą w nim uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele  

     Oferentów, którzy złożyli w terminie ofertę i wpłacili wadium; 

b)  Komisja odrzuca oferty: 

- nie odpowiadające warunkom przetargu, 

- zgłoszone po wyznaczonym terminie. 

 

 

14. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są: 

 

 Cena       - max. 90 %  

 

 Udokumentowana wiarygodność i doświadczenie oferenta w wykonywaniu opracowań 

projektowych o podobnym charakterze    - max. 10 %  

 

15. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  negocjacji  warunków  realizacji  przedmiotu   

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

      postępowania. 

 



 

 

16. 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. 

 

 

17. Załączniki do specyfikacji  

 

      Integralną częścią do specyfikacji są: 

      - założenia ogólne do projektu …, stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji; 

      - wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji. 

 

 
 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

magazynu soli eksportowej wraz z estakadą przenośnika transportowego 

 

 

Projektowane obiekty powinny spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe: 

 

1. MAGAZYN SOLI EKSPORTOWEJ 

 

Budynek jednonawowy (bez słupów środkowych i ścian wewnątrz), spełniający następujące 

parametry: 
 

- długość użytkowa: 102 metrów, szerokość użytkowa: 25 m, wysokość użytkowa: 13,5 m; 
 

- ponad częścią użytkową obiektu na całej jego długości należy zaprojektować odpowiedniej   

  szerokości galerię dla zabudowy przenośnika o szerokości 800 mm , transportującego sól 

  wzdłuż obiektu i zasypującego obiekt na całej jego długości;   
 

- żelbetowe stopy i ławy fundamentowe oraz zewnętrzne ściany oporowe o wys. + 2 m;  
 

- dach o konstrukcji drewnianej w formie kratownic dwugałęziowych, łączonych w węzłach  

  na śruby ze stali nierdzewnej (wyklucza się zastosowanie płytek kolczastych);  
 

- pokrycie dachu z płyt EUROFALA o wym. 250 cm x 110 cm w kolorze zielonym, 

   w  tym ok. 10 % płyt świetlikowych EUROLUX o tym samych wymiarach,  

  łączniki elementów pokrycia dachowego - systemowe ze stali nierdzewnej; 
 

- posadzka betonowa - przystosowana do składowania soli drogowej luzem o ciężarze  

   miejscowym do 25 ton/m2
  i ruchu kołowych środków załadunkowych oraz transportowych  

   o całkowitym ciężarze do 40 Mg każdy;  
 

- w ścianie północnej i południowej wrota zewnętrzne o wymiarach w świetle 5,0m x 4,5m  

  dla środków załadowczych i transportowych oraz drzwi ewakuacyjne;  
 

- wewnętrzne drewniane schody na poziom galerii przenośnika załadowczego; 
  

- obiekt powinien być usytuowany w terenie w sposób, który będzie umożliwiał jego włączenie     

  w ciąg soli eksportowej poprzez budowę estakady dla przenośnika załadowczego o szer. 800 mm  

  transportującego sól z budynku Workowni; 
 

- odwodnienie obiektu wraz z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej ;  
 

- wentylacja grawitacyjna obiektu;  
 

- instalacja odgromowa i oświetleniowa obiektu;  
 

- otwory montażowe w szczytach galerii przenośnika, które służyć będą do transportu i montażu  

  przenośników taśmowych; 
  

- włączenie obiektu w istniejący układ drogowo-komunikacyjny Kopalni;  
 

- obiekt winien spełniać odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej;  
 

- rozbiórki, przekładki i przebudowy kolidujących z obiektem instalacji i innych budowli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ESTAKADA PRZENOŚNIKA TRANSPORTOWEGO 

 

Planowana estakada służyć będzie do transportu soli z ujęcia zlokalizowanego na istniejącej estakady 

łączącej budynek Workowni z obecnym magazynem soli eksportowej. 

Transport soli odbywać się będzie przenośnikiem taśmowym. 

Obiekt powinien składać się z przestrzennej konstrukcji kratownicowej wspartej na słupach 

stalowych. Podłoga pomostu powinna być w jednym końcu zgodna z rzędnymi podłogi 

nowoprojektowanego magazynu soli eksportowej, a w drugim końcu umożliwiać odbiór soli metodą 

przesypu - z przenośnika zabudowanego w w/w istniejącej estakadzie.    

 

 

Obiekt budowlany należy zaprojektować według następujących rozwiązań: 

- stopy fundamentowe - żelbetowe, 

- słupy ze stali walcowanej na gorąco, 

- konstrukcja galerii estakady wykonana ze stali walcowanej w formie kratownicy, 

- podłoga estakady z blachy stalowej podestowej gr. min 6 mm, 

- obudowa estakady z płyty falistej EUROFALA z doświetleniem płytami EUROLUX, 

- wentylacja grawitacyjna obiektu,  

- instalacja odgromowa i oświetleniowa obiektu.  

 

 

Wszystkie elementy estakady powinny być niepalne i  zabezpieczone antykorozyjne  

dla agresywności środowiska C5 (wg normy PN-EN ISO 12 944) z długim okresem trwałości „H” 

(powyżej 15 lat), a stosowane łączniki płyt wykonane ze stali kwasoodpornej wg normy  

AISI C316L (DIN 1.4404).   

 

 

Uwaga:  Przy projektowaniu należy uwzględnić szczególną agresywność korozyjną środowiska 

solnego występującego na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” SA.  

Oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin miejsca lokalizacji obiektu w terenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2do SIWZ 
na opracowanie projektu budowlanego magazynu soli eksportowej  

wraz estakadą przenośnika transportowego 

w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 
 

 

WZÓR UMOWY O PRACE PROJEKTOWE 

nr  ……../……../……../WW/TMR  

 

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

 

Kopalnią Soli „KŁODAWA” – spółka akcyjna ,  

z siedzibą przy ulicy Aleja 1000-Lecia 2 , 62-650 Kłodawa , 

wpisaną przez IX Wydział Gospodarczy KRS - Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu - pod numerem 0000219532 , 

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

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez :  

 

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

2. ………………………….  -  …………………………. 

a  

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

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej , 

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. Przedmiotem przetargu jest opracowanie dla Kopalni Soli „Kłodawa” S. A. projektu budowlanego 

    magazynu soli eksportowej wraz z estakadą przenośnika transportowego. 

 

2. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania prawa budowlanego i składać się z: 

    a/ projektu zagospodarowania działki, 

    b/ projektu architektoniczno-budowlanego, 

    c/ projektu technicznego, 

    d/ dokumentacji geotechnicznej, 

    e/ szczegółowego kosztorysu inwestorskiego. 

 

3. Elementy projektu wymienione w § 1 , punkt  2,  lit. „a”, „b” i „c” będą sprawdzone przez  

    sprawdzających i uzgodnione w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu  

    na budowę. 

 

4. Inwestor dostarczy projektantowi mapę dla celów projektowych. 

 

5. Przy projektowaniu obiektu należy uwzględnić założenia ogólne do projektu  

    budowlanego, które zostały określone przez Zamawiającego - w załączniku nr 1 do SIWZ. 



  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych zgodnie z umową, przepisami  

    techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, a projekt  

    budowlany powinien być opracowany, sprawdzony i zaopiniowany przez wymaganych prawem  

    budowlanym rzeczoznawców - w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu  

    na budowę, którą dla tego obiektów wydaje Starostwa Powiatu Kolskiego. 

 

7. Projekt należy dostarczyć w wersji papierowej - w 4 egz. oraz wersji elektronicznej  

    (w formacie PDF) - w 2 egz. 

 
§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
 

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

a/ projekt zagospodarowania działki    - do 30 września 2021 r., 

b/ projekt architektoniczno-budowlany   - do 30 września 2021 r., 

c/ projekt techniczny      - do 30 listopada 2021 r., 

d/ wykonanie dokumentacji z badań geotechnicznych - do 31 sierpnia 2021 r., 

e/ szczegółowego kosztorysu inwestorskiego    - do 30 listopada 2021 r. 

 

§ 3 
Wartość przedmiotu umowy i sposób fakturowania 

  

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

    wykonania prac, określonych w § 1 na kwotę ……………………złotych plus podatek VAT  

    (słownie : ………………………………………………………………… złotych…/100 plus VAT ) . 

    Cena zawiera wszystkie elementy (składniki) przedmiotu zlecenia. 

 

2.  Płatności będą regulowane przelewem bankowym na konto …………………………………,  

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

 

3. Nieuregulowanie należności we wskazanym terminie może spowodować naliczenie 

    odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

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 
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

 

Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy: 

 

 

1. ………………………………………….     - reprezentujący Wykonawcę              

         

      

2. Inspektor nadzoru - Włodzimierz WAWRZYNIAK - reprezentujący Zamawiającego 

              

 

§ 5 
Kary umowne 

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

1. Za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w § 2 – 500 złotych za każdy  

    dzień zwłoki, przy czym kara umowna nie może być wyższa niż 10 % wartości przedmiotu  

    umowy. 

2. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie  

    Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy. 

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

    odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 6 

Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 
 

1. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umowy  

    bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: 

    a/ Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, 

    b/ Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, normami,  

        zasadami wiedzy i przyjętych założeń.  

2. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno  

    zawierać uzasadnienie. 

 
§ 7 

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. 

 
§ 8 

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 i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. 

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

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


