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aparatury łączeniowej  
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Rozdział I 

Informacje wstępne. 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

62-650 Kłodawa, 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 33 587;  
 

REGON 000041714 NIP 666-000-33-38 
 

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII 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 ZAMÓWIENIA ”.  

 

 

Rozdział II 

 

Przedmiot przetargu. Warunki przedmiotowe. 
 

 

      Przedmiotem zamówienia jest: 

,,Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej  

(wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na 

wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV  

dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A.” którą należy wykonać w terminie 

do: 

1 etap – wykonanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej 

(wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) – 15.12.2021r. 

 

2 etap – wymiana odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych 

rozdzieli GPZ 110 kV – 31.07.2022r. 

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


Termin ten należy rozumieć jako termin realizacji rzeczowej zadania, to jest datę 

zakończenia wymiany odłączników szybkich na wyłączniki w rozdzielni GPZ 110 kV 

wraz z dokonaniem odbioru technicznego bez zastrzeżeń przez zamawiającego. 

 

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć urządzeń fabrycznie nowych, wolnych 

od wad prawnych. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający żąda zaoferowania 

urządzenia, do skompletowania którego użyto wyłącznie podzespołów, części i 

materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane. 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

,,Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej  

(wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na 

wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV  

dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A.” Pod określeniem ,,Opracowanie projektu 

technicznego na wymianę aparatury łączeniowej  

(wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na 

wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV  

dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A.” należy rozumieć: 

a) opracowanie dokumentacji i dokumentacji powykonawczej na wymianę: 

- odłączników szybkich na wyłączniki SF6 110 kV w rozdzielni GPZ 110 kV w 

polach transformatorów 110/6 kV (pole nr 4 i pole nr 5), 

- wyłączników typu WMS-110/10/35-Y na wyłączniki SF6 110 kV w polach liniowych 

(pole nr 1 i pole nr 2) i w polu sprzęgłowym (pole nr 3), 

- kabli zasilających napędy wyłączników (kable o żyłach miedzianych), 

- kabli zasilających obwody sterownicze i sygnalizacyjne (kable o żyłach 

miedzianych). 

      b) Dobór parametrów wyłączników 110 kV należy uzgodnić  

               z ENERGA-OPERATOR S.A. w Kaliszu. 

            c) opracowaną dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej w pięciu  

                  egzemplarzach i w formie elektronicznej, 

 

Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej należy 

wykonać w oparciu o dokumentacje techniczną rozdzielni GPZ 110 kV i rozdzielni 

GPZ 6 kV dostarczoną przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A. 

Na podstawie opracowanej dokumentacji dostarczonej do akceptacji 

Zamawiającemu, dokonać wymiany w rozdzielni GPZ 110 kV odłączników szybkich 

na wyłączniki SF6 110 kV, uruchomienie rozdzielni GPZ 110/6 kV  

po przeprowadzonej modernizacji; wykonanie niezbędnych prób i pomiarów oraz 

wykonanie dodatku do dokumentacji podstawowej rozdzielni GPZ 110/6 kV 

 

 



 

 

2.  Charakterystyka rozdzielni GPZ 110 kV: 

 

Rozdzielnia GPZ 110kV znajduje się w stacji GPZ 110/6 kV. Jest rozdzielnią wnętrzową, 

5 polową zbudowaną w układzie „H-3” (3-wyłącznikowym), z wyłącznikami w polach 

linii (pole nr 1 i nr 2) i sprzęgła sekcjonującego (pole nr 3) oraz z odłącznikami szybkimi 

w polach transformatorowych (pole nr 4 i nr 5).  

Rozdzielnia zasilana jest dwoma liniami napowietrznymi: L1- z rozdzielni GPZ Barłogi 

110 kV i L2- z rozdzielni GPZ Kłodawa 110 kV. W normalnym układzie pracy 

rozdzielnia GPZ 110 kV pracuje w przelocie linii 110 kV relacji GPZ Barłogi – GPZ 

Kłodawa. 

Z rozdzielni GPZ 110kV poprzez izolatory przepustowe zasilane są dwa transformatory 

16 MVA, 110/6 kV, które umieszczone są w dwóch dobudowanych komorach. 

 

3. Opis istniejących układów sterowania i sygnalizacji, oraz aparatury  

        zabezpieczeniowej rozdzielni GPZ 110 kV, transformatorów 110/6 kV”  

        w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

 

Aparatura zabezpieczeniowa rozdzielni GPZ 110 kV, transformatorów 110/6 kV 

zabudowana jest w szafach zabezpieczeniowych w budynku nastawni stacji GPZ 110/6 

kV. 

a) Pola linii 110 kV wyposażono w następujące zabezpieczenia: 

- odległościowe cyfrowe typu: UTXvZ/8, 

- ziemnozwarciowe kierunkowe dwustopniowe z funkcją terminala polowego typu: 

UTXvD/8, 

Funkcje realizowane przez zabezpieczenia:  

- wyłączenie wyłącznika własnego pola,  

- pobudzenie automatyk SPZ (w UTXvZ/8), LRW i ZSZ,  

- pobudzenie rejestracji zakłóceń i zdarzeń, 

- pobudzenie sygnalizacji lokalnej. 

b) Pole sprzęgła 110 kV wyposażono w następujące zabezpieczenia: 

- sterownik pola typu UTXvD/8, 

- przekaźnik automatyki lokalnej rezerwy wyłącznikowej (LRW) typu UTXvLRW 

/R, 

- zabezpieczenie szyn zbiorczych (ZSZ) typu UTXvMSZ, 

- automatyka samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) typu UTXvSZR, 

Funkcje zabezpieczeń realizowane przez sterownik pola UTXvD/8:  

- wynikające z pobudzeń automatyk stacyjnych,  

- pobudzenie rejestracji zakłóceń i zdarzeń,  

- pobudzenie sygnalizacji lokalnej.  

 



c) Pola transformatorów 110/6 kV wyposażono w następujące zabezpieczenia: 

- nadmiarowoprądowe, sterownik pola typu UTXvL/8, 

- różnicowe typu UTX vTR2, 

- ziemnozwarciowe punktu gwiazdowego transformatora typu miniMUZ-RG, 

- dwustopniowe gazowo-przepływowe kadzi transformatora, 

- gazowo-przepływowe przełącznika zaczepów transformatora, 

- dwustopniowe temperaturowe transformatora. 

Funkcje zabezpieczeń realizowane przez UTXvL/8:  

- zabezpieczenie czterostopniowe nadprądowe zwłoczne I> (zwarcie, przeciążenie),  

- zabezpieczenie ziemnozwarciowe punktu gwiazdowego transformatora (sygnały 

doprowadzone na wejścia cyfrowe UTXvL/8 z zabezpieczenia typu miniMUZ-

RG), 

- pobudzenie automatyk PZW (również z zabezpieczenia UTXvTR2), LRW i ZSZ,  

- pobudzenie rejestracji zakłóceń i zdarzeń,  

- pobudzenie sygnalizacji lokalnej.  

Wyłączenie wyłącznika przez zabezpieczenia powoduje pobudzenie 

sygnalizacji awarii optycznej i akustycznej. 

Sterowanie łącznikami rozdzielni GPZ 110 kV (wyłączniki, odłączniki, odłączniki 

szybkie) - odbywa się zdalnie za pomocą sterowników zabudowanych na tablicy 

sterowniczo synoptycznej w nastawni stacji GPZ 110/6 kV. Istnieje także możliwość  

sterowania miejscowego z przycisków zabudowanych w szafkach kablowych na 

rozdzielni GPZ 110kV. 

Tablica centralnej sygnalizacji zakłóceń i stanów awaryjnych rozdzielni GPZ 110 kV 

oparta jest na mikroprocesorowych kasetach sygnalizacyjnych typu KS-16 firmy KARED 

Sp. z o.o. i zabudowana jest w nastawni stacji GPZ 110/6 kV. Stany awaryjne są również 

na zabezpieczeniach. 

 

4.   Parametry zwarciowe na szynach rozdzielni GPZ 110 kV 

 

Szw = 753 MVA  I3F = 3952 A  I2F = 3423 A  I1F = 3557 A 

I3I0 = 3557 A 

 

Parametry zwarciowe na szynach rozdzielni GPZ 110 kV stanowią załącznik do 

niniejszego SIWZ. 

 

5.  Zakres zamówienia, część rzeczowa 

 

1) dostawa dwóch wyłączników SF6, kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych i siłowych - 

zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną znajdującą się u Zamawiającego, 

2) dostawa innych materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) demontaż odłączników szybkich zabudowanych w polach transformatorowych nr 4 i 5 

rozdzielni GPZ 110 kV (dwie sztuki). Zdemontowane odłączniki wykonawca utylizuje 

we własnym zakresie, 



4) demontaż obecnie zabudowanych kabli sterowniczych, sygnalizacyjnych i siłowych i 

zdanie na magazyn główny zamawiającego, 

5) zabudowa dostarczonych wyłączników zgodnie z opracowaną dokumentacją 

techniczną znajdującą się u Zamawiającego, 

6) wyłożenie kabli i przewodów wraz z podłączeniem do istniejących i dobudowanych 

podzespołów, 

7) likwidacja automatyki PZW i modernizacja obwodów zabezpieczeń pól 

transformatorów 110/6 kV strony 110 kV i zabezpieczeń po stronie 6 kV, 

8) wykonanie prac rozruchowych, 

9) wykonanie wymaganych pomiarów i badań wraz z wykonaniem sprawozdań i 

protokołów, 

10) przeprowadzenie szkolenia pracowników i dozoru w zakresie umożliwiającym 

prawidłową eksploatację wyłączników układów automatyki i zabezpieczeń po 

modernizacji, 

11) wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia potrzebne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, do Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. zobowiązany jest dostarczyć Oferent, 

12) szczegółowe wymagania w zakresie wykonania: 

a) demontaż i zabudowa podzespołów odbywać się będzie w ruchu zakładu 

górniczego na czynnej rozdzielni GPZ 110/6; 

b) wszystkie prace wykonywane na terenie kopalni wykonywane będą na podstawie 

opracowanej przez Oferenta technologii prac zaakceptowanej przez KDEM i 

zatwierdzonej przez KRZG Zamawiającego; 

c) osoby dozoru Oferenta muszą posiadać uprawnienia kwalifikacyjne SEP - na 

stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym, oraz uprawnienia 

kwalifikacyjne osoby dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności elektrycznej, 

d) wszystkie zastosowane kable i przewody powinny być z żyłami miedzianymi; do 

ich mocowania można wykorzystać istniejące drabinki; 

e) dostarczenie szczegółowej instrukcji sprawdzania zainstalowanych 

wyłączników; 

 

6.   Przedmiot zamówienia i jego realizacja: 

 

1) Oferent musi zapewnić, że przedmiot zamówienia i jego realizacja spełniać będzie 

wszelkie wymagania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i norm, wg 

stanu prawnego obowiązującego na dzień odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: 

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo Geologiczne i Górnicze” (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1420 tekst. jedn.). 

b) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 

2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 

podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami). 



c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r.  

Nr. 169 poz. 1650 tekst jedn.), 

d) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 

1210 tekst jedn.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych. 

e) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 

2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 

z późniejszymi zmianami), 

f) ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 r. - Prawo Budowlane (poz. 1333, z późn. 

zmianami), 

g) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 

tekst Jedn.), 

2) poszczególne elementy przedmiotu zamówienia muszą być oznaczone znakiem 

zgodności CE, 

3) wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia potrzebne dla wykonania 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Oferent, 

 

7.  Wymagania techniczno – organizacyjne: 

 

a) prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą prowadzone na czynnej 

rozdzielni GPZ 110/6 kV, zapewniając prawidłowe zasilanie zakładu górniczego 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A., 

b) termin rozpoczęcia prac uzgodniony zostanie pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za 

realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego i Oferenta (po uzyskaniu 

przez Zamawiającego zgody na rozpoczęcie prac ze strony ENERGA-OPERATOR 

S.A, ZDM- Kalisz), 

c) prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymagające wyłączenia z ruchu 

pola rozdzielni GPZ 110 kV należy wykonywać w terminie ustalonym ze 

Zleceniodawcą, 

d) prace należy prowadzić etapami, w terminach ustalonych z Zamawiającym, 

zapewniając ciągłość pracy rozdzielni GPZ 110/6 kV, 

e) Oferent opracuje harmonogram prac wskazując w nim zakresy prac możliwych do 

wykonania w trakcie ruchu rozdzielni GPZ 110/6 kV oraz zakresy prac dla których 

jest konieczne wyłączenie z ruchu rozdzielni i czas potrzebny na ich realizację. 

Harmonogramy prac zostaną uzgodnione tak, aby nie dopuścić do zakłócenia 

funkcjonalności pracy rozdzielni GPZ 110/6 kV oraz zasilania zakładu górniczego, 

f) prace możliwe do wykonania w trakcie ruchu rozdzielni GPZ 110/6 kV mogą być 

prowadzone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy na zmianie I, II i III. Terminy 

wykonania prac wymagających wyłączenie z ruchu rozdzielni zostaną ustalone po 

przeanalizowaniu harmonogramów prac opracowanych przez Oferenta, 

g) Zamawiający, dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, zapewni Oferentowi: 

            - plac magazynowy, magazyn, 



- po przedstawieniu listy pracowników – przeszkoli pracowników Oferenta w 

zakresie bhp, 

h) Zamawiający nie zapewnia Oferentowi pomieszczenia biurowego i magazynowo-

warsztatowego. 

 

8.   Wymagania w zakresie BHP. 

Wszystkie roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu zamówienia prowadzone 

będą pod kierownictwem i dozorem osób posiadających stwierdzone kwalifikacje w 

odpowiedniej specjalności oraz wykonywane przez pracowników posiadających stosowne 

kwalifikacje i uprawnienia. 

1) Oferent zatrudni do wykonania zamówienia pracowników: 

a) posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia i 

upoważnienia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, 

b) do nadzorowania prac objętych przedmiotem zamówienia co najmniej jedną osobę  

dozoru posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne SEP co najmniej do 110 kV - na 

stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym, oraz uprawnienia 

kwalifikacyjne osoby dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności elektrycznej 

w podziemnych zakładach górniczych, 

c) do prowadzenia prac objętych przedmiotem zamówienia co najmniej jedną osobę 

posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne SEP co najmniej do 110 kV - na 

stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym  

d) ubezpieczonych od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z 

zatrudnieniem, 

e) posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie, psychofizyczne i 

wysokościowe, 

f) zapoznanych ze stanowiskową instrukcją pracy oraz technologią wykonania prac, 

g) przeszkolonych przez Zamawiającego w zakresie: 

- obowiązujących instrukcji przy wykonywaniu prac przy urządzeniach 

elektrycznych w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A, 

- obowiązujących przepisów bhp, 

- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, 

- dokumentu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego oraz środków 

profilaktycznych koniecznych do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka, 

- porządku i dyscypliny pracy, 

- znajomości rejonu prowadzenia prac i dróg ucieczkowych, 

- zasad łączności i alarmowania, 

- bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, 

- występujących zagrożeń w miejscu pracy, 

- rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac, 

- rozmieszczenia środków gaśniczych, 

- sposobu zgłoszenia wypadków i zagrożeń; 

2) przed rozpoczęciem prac Oferent dostarczy: 

a) technologie, zgodnie z którymi roboty będą prowadzone, 



b) schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób sprawujących 

nadzór nad robotami prowadzonymi na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. ze 

strony Zamawiającego i Oferenta. W przypadku zmian w strukturze  

organizacyjno – osobowej Oferent jest zobowiązany do natychmiastowej 

aktualizacji dokumentów, 

c) szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu 

zakładu górniczego a podmiotem – Oferentem w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków pracy i koordynacji prac w ruchu zakładu górniczego, 

d) potwierdzenia zapoznania się pracowników Oferenta z obowiązującymi 

technologiami, dokumentacjami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanych prac 

(imienna lista z oryginałami podpisów pracowników Oferenta), 

Przedłożenie ww. dokumentów warunkuje dopuszczenie Oferenta do rozpoczęcia 

prac; 

3) zamawiający przekaże Oferentowi rejon wykonywania robót w oparciu o sporządzony 

protokół przekazania rejonu; 

4) osoby obsługujące sprzęt (maszyny i urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia winny posiadać aktualne uprawnienia oraz inne wymagane przepisami 

dokumenty pozwalające na ich obsługę; 

5) za szkody powstałe w przekazanym rejonie, wynikłe z działań Oferenta odpowiada 

Oferent; 

6) oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania prac 

objętych przedmiotem zamówienia oraz do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od 

odpowiedzialności cywilnej oraz od działań siły wyższej; 

7) oferent wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia w 

ubrania robocze i sprzęt ochrony osobistej; 

8) zamawiający przeszkoli pracowników Oferenta w zakresie przepisów BHP 

obowiązujących na terenie zakładu górniczego; 

9) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Oferenta, 

należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zamawiający 

zobowiązuje się do: 

- niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy, 

- zabezpieczenia miejsca wypadku, 

- udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Oferenta, 

- udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny 

wypadku. 

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenia wymaganej 

dokumentacji powypadkowej dokona służba BHP Oferenta z udziałem przedstawiciela 

działu BHPiS Zamawiającego; 

10) prowadzenie prac spawalniczych może odbywać się na warunkach określonych w 

Zarządzeniu KRZG i szczegółowych instrukcjach obowiązujących w Kopalni Soli 

„Kłodawa” S.A. 



 

 

 

 

 

9.  Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

,,Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 

110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich  

na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV  

dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A”. 

Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania 

protokołu odbioru końcowego w siedzibie Zamawiającego, przez Zamawiającego i 

Oferenta, bez zastrzeżeń. 

Warunkiem przeprowadzenia odbioru końcowego jest: zakończenie realizacji rzeczowej 

zadania ,,Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej 

(wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na 

wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV  

dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A.” – wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prób i 

pomiarów zakończonych wynikiem pozytywnym. 

 

 
 

10. Inne wymagania. 

 

a) Oferenci powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia,  

b) Pracownicy wykonujący roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu zamówienia 

powinni posiadać stosowne kwalifikacje, uprawnienia i aktualne badania lekarskie. 

c) zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty i 

deklaracje zgodności. 

 

 

11.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie przez Oferenta, przed 

złożeniem oferty, wizji lokalnej na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., w celu 

zapoznania się z realizacją zadania. Na potwierdzenie faktu zapoznania, należy z 

przedstawicielami Zamawiającego sporządzić notatkę służbową. 

      Kopię notatki służbowej należy dołączyć do oferty. 

 

 

12. Przed rozpoczęciem robót Strony dokonają następujących czynności: 

 

a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

- imienną listę zatrudnionych pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia 



- oświadczenie o ważnych  badaniach okresowych w/w pracowników, stosownych 

wymaganych uprawnień 

- oświadczenie o posiadaniu  szkolenia BHP  zatrudnionych pracowników 

      b)  przed rozpoczęciem robót zgłosi się do służb BHP  Zamawiającego wraz ze  

           wszystkimi zatrudnionymi na terenie zakładu górniczego pracownikami w celu  

           odbycia szkolenia ogólnego z zakresu bhp dla podmiotów gospodarczych  

           wykonujących prace na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.  

c )  ZAMAWIAJĄCY 

- przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie określonym w pkt.b 

 

 

13. Termin wykonania przedmiotu przetargu: 

 

1 etap – wykonanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej 

(wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) – 15.12.2021r. 

 

2 etap – wymiana odłączników szybkich na wyłączniki w polach 

transformatorowych rozdzieli GPZ 110 kV – 31.07.2022r. 

        

 

14. Termin płatności faktur: przelewem - 30 dni od daty wystawienia faktury. 

  

15. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

16. Okres związania ofertą - 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zarząd przeprowadzonego 

       postępowania przetargowego, a w przypadku oferenta, którego ofertę wybrano  

       do  realizacji, do dnia zawarcia umowy. 

 

 

 

17. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu: 

Dariusz  Kozajda -  Kierownik Działu Energomechanicznego ds. .Elektrycznych, 

                                tel. 63 27 33 222, 

Grzegorz Skórzewski – Sztygar Oddziału Elektrycznego E-1, tel. 63 27 33 520  

Tomasz Winiecki  –  St. Inspektor ds. Wykonawstwa Robót - Dział Nadzoru   

                                   Inwestycyjnego i Logistyki tel. 63 27 33 352, w godz. 7
00

 - 13
00

. 

  

18.Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie 40 000 zł   

      (czterdzieści tysięcy złotych). 

Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski. ,  

Nr rachunku 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 

Na przelewie podać pełną nazwę firmy, adres i NIP oraz czego wpłata dotyczy. 

Zwrot wadium dla oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, 

dla pozostałych w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez 

Zarząd. Nie przysługuje prawo do odsetek. 

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było 

wymagane, 



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

Oferent może złożyć na piśmie wniosek o zaliczenie wadium na poczet gwarancji 

należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych. 

 

19.Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w siedzibie 

spółki: 

Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

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

do dnia 15.09.2021r. do godz. 12
00

 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii 

zamawiającego. 

 

20. Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

napis: „Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu technicznego na 

wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz 

wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych 

rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A.”  
        

Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 
 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. 

Dokonane w ten sposób uzupełnienie staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje 

przekazane oferentom i jest dla nich wiążące. 
 

Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. 

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

„ZMIANA”. 

 

21. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dn. 15.09.2021r. o godz. 12
15

 w Kopalni 

      Soli „Kłodawa” S.A. przy Alei 1000-lecia 2, w siedzibie komisji przetargowej w budynku 

      biurowca. Postępowanie przetargowe jest poufne, za wyjątkiem otwarcia ofert. 

     W otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci posiadający upoważnienie  

     do   reprezentowania, którzy złożyli oferty w terminie i wpłacili wadium. 

     Komisja odrzuca oferty: 

- nieodpowiadające warunkom przetargu, 

- zgłoszone po wyznaczonym terminie, 

- niezawierające żądanych odpisów dokumentów. 

 

 

22. Ofert i innych materiałów przesłanych przez oferentów zamawiający nie zwraca. 

 

23. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są: 

 

 Cena       - max. 70 pkt. - ocena wg formuły: 
         

                                                                                                               
    

    
       ,gdzie 

  
                                                                                           Cmin – najniższa oferowana cena 

                                                                                    Cbad –  oceniana wartość w ofercie 



 

 Termin i warunki udzielonej gwarancji - max.  10 pkt. - ocena wg formuły: 

 

        pktx
G

Gbad
10

max
 , gdzie 

 

    Gbad – ilość punktów w ocenianej ofercie 

     Gmax – najwyższa ilość pkt. spośród ocenianych ofert 

 

 Wiarygodność techniczno-ekonomiczna, 

zdolność do wykonania zamówienia, 

referencje, certyfikaty systemów jakości 

ISO i zgodności technologii, autoryzacje, 

zezwolenia i upoważnienia    - max.   10 pkt. 
         

                                                                                                     
    

    
       , gdzie 

 

                           Wbad – ilośc punktów w ocenianej ofercie 

                                      Wmax – najwyższa ilość pkt. spośród ocenianych ofert 

 

 

 

 Termin wykonania zadania – max. 10 pkt. 

1 termin: 30.04.2022r. - 10 pkt 

2 termin: 31.05.2022r. – 8 pkt  

3 termin: 30.06.2022 r. – 6 pkt. 

4 termin: 31.07.2022 r. – 4 pkt 

 

 

 

 

  

Warunki stawiane Oferentom 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania 

zamówienia, potwierdzone referencjami, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, to znaczy: 

- posiadają (potwierdzone) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

pozwalającej zrealizować zamówienie, 

- w okresie realizacji umowy będą posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość 

nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, 

d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i 



zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, 

e) nie są w stanie likwidacji lub upadłości. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać warunki 

finansowe ze wszystkimi składnikami. 

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wybrany Oferent zobowiązany jest w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać umowę, 

podpisaną przez osoby upoważnione do zawierania umów w imieniu Oferenta. 

5. Materiały przesłane przez Oferentów w związku z przetargiem nie podlegają zwrotowi. 

6. Oferent przystępując do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna zawierać: 

a) ścisłe określenie przedmiotu oferty z proponowaną ceną netto i ceną brutto, wyrażone 

w PLN, 

b) szczegółowe warunki gwarancji, 

c) przedstawienie referencji, 

d) wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania przetargowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 

zamówienia, z podaniem ich wartości netto, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te prace zostały wykonane (są 

wykonywane) należycie, 

e) oryginał lub kopię poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, informacji 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Oferent posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Oferenta, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

f) oryginał lub kopię poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, polisy, a 

w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

jedno zdarzenie ubezpieczeniowe na wartość nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, 

g) aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert,  

h) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania 

koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym przedmiotem przetargu,  

i) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat 

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

przed upływem terminu składania ofert,  

j) odpis potwierdzenia zgłoszenia Oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług o 

ile jest takim płatnikiem oraz odpis decyzji REGON, 

k) nazwę i siedzibę Oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 



l) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, 

m) kopię notatki służbowej potwierdzającej, że Oferent, przed złożeniem oferty, zapoznał 

się osobiście, w obecności przedstawicieli działu energomechanicznego 

Zamawiającego, na miejscu w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., z lokalnymi i 

szczegółowymi warunkami technicznymi oraz z dokumentacją techniczną. 

 

Uwaga: Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osób 

              uprawnione do reprezentowania Oferenta. 

 

 

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

      w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. Zarząd podejmuje decyzję  

      o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny. Oferenci zostaną poinformowani  

      pisemnie o wyniku postępowania przetargowego.  Wybrany oferent zobowiązany jest  

      w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać Zamawiającemu podpisaną umowę przez 

      osoby, które są upoważnione do zawierania umów w jego imieniu. 

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji 

      zamówienia z Oferentami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania. 

26.Z „Regulaminem przeprowadzania przetargów...” oferenci mogą zapoznać  

     się na internetowej stronie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. - www.sol-klodawa.com.pl . 

27. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy. 

 

 

 

Komisja przetargowa: 

 
1. Przewodniczący  …………………………………..                     

 

 

2. ……………………….. 

 

 

3. ……………………….. 

 

 

4. ……………………….. 

 

 

5. ……………………….. 

 

 

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


 

 

 

 

 

UMOWA  Nr 
 

zawarta dniu ……………………….r. pomiędzy: 

 

Kopalnią Soli „KŁODAWA” S.A.  
z siedzibą przy Alei 1000-Lecia 2, 62-650 Kłodawa , 

wpisaną do KRS pod numerem 0000219532 - Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu- IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 000041714 , NIP 666-000-33-38   

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez :  

 

1.   Waldemar Marciniak   - Prezes Zarządu  

2.    Tomasz Krokos           - Członek Zarządu 

 

a  ……………………………………………………………..   

z siedzibą w …………………………………….., ul. …………………………. 

prowadzącym działalność na podstawie  KRS – Sąd Rejonowy 

…………………………………………..  pod numerem ……………………….. ,  

REGON   ……………………….. , NIP  …………………………………….. ,   

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :  

 

          1. ……………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………..    

   

Na podstawie postępowania przetargowego z dnia   ………………….  zatwierdzonego 

Uchwałą Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.      ………………… z dnia ………….. 

strony zawierają umowę o następującej treści :  

 

 

§ 1 

 

    Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 

   ,,Opracowanie projektu technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki  

    110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki 

    w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 110 kV dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” 

    S.A.” 

 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest  opracowanie projektu technicznego na wymianę 

aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) oraz wymianę 

odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych rozdzielni GPZ 

110 kV dla Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ   

zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. 



2. Wykonawca opracuje technologię bezpiecznego wykonania prac i plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, które przed rozpoczęciem prac muszą być zatwierdzone przez 

Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 

3. Wykonawca zapewni wszystkie potrzebne materiały, urządzenia, maszyny i inne elementy 

niezbędne do wykonania zadania, które będą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 

4. Wykonawca poniesie koszty wszelkich transportów związanych z realizacją zamówienia. 

5. Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną powykonawczą po zakończeniu prac. 

6. Po zakończeniu poszczególnych etapów związanych z opracowaniem projektu 

technicznego na wymianę aparatury łączeniowej (wyłączniki 110 kV, odłączniki szybkie) 

oraz wymianę odłączników szybkich na wyłączniki w polach transformatorowych 

rozdzielni GPZ 110 kV należy wykonać odbiory częściowe z udziałem przedstawicieli 

zamawiającego zakończone protokołem. 

7. Kolejność poszczególnych etapów związanych z pracami Wykonawca winien 

każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, że 

zastosowane  materiały  posiadają stosowne atesty , certyfikaty i deklaracje zgodności.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania regulaminów wewnętrznych 

obowiązujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., a w szczególności w zakresie: BHP, 

zasad łączności, alarmowania i zgłaszania wypadków, itd. 

10. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników przy 

wykonywaniu prac będących przedmiotem umowy, zapewnia nadzór i kontrolę w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 

września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 

704, z późniejszymi zmianami). 

11. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zatrudni osoby: 

  1)  co najmniej jednego pracownika posiadającego wymagane kwalifikacje  

        i uprawnienia pozwalające na sprawowanie funkcji kierowania robót , 

 2)  posiadające aktualne badania lekarskie z pozytywnym orzeczeniem do wykonywania 

pracy, 

 3)  przeszkolone w zakresie przepisów wykonywania prac w zakładzie górniczym, 

4)   ubezpieczone przez Wykonawcę od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z  

      zatrudnieniem, 

5)  zapoznane ze stanowiskową instrukcją pracy, 

6)  wyposażone w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, 

7)  przeszkolone w zakresie: 

a) bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, 

b) występujących zagrożeń w miejscu pracy, 

c) rozmieszczenia środków łączności w rejonie pracy, 

d) rozmieszczenia środków gaśniczych, 

e) sposobu zgłaszania wypadków, 

f) bezpiecznych metod pracy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć załogę w odzież, obuwie, środki lub sprzęt 

ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami określonymi 

przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A.. Odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej winne 

posiadać: 

a) oznakowanie znakiem CE, 

b) deklarację zgodności WE wystawioną przez producenta danego wyrobu lub 

upoważnionego przedstawiciela wg obowiązujących przepisów prawa, 

c) instrukcję użytkowania dostarczoną z wyrobem. 



Odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej muszą być oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i 

odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania. 

13. Wykonawca zapewnia narzędzia oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego  

i osób trzecich za szkody powstałe z jego win 

 

§  2 

 

1. Zakres prac wynikający z niniejszej umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę 

   do dnia …………………………. 

2. Odbiór robót nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę zawiadomienia o ukończeniu   

     prac,  spisaniu końcowego protokołu odbioru  przez uprawnionych przedstawicieli obu 

     stron z adnotacją – bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru stanowi podstawę  

     do wystawienia faktury. 

3.  Wszystkie ewentualne, stwierdzone wady, nieprawidłowości wykonania robót 

      Wykonawca zobowiązuje się  poprawić natychmiast i bez  dodatkowego wynagrodzenia . 

 

 

§  3 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość umowna robót 

będących przedmiotem niniejszej umowy określona została na kwotę : 

…………………………. złotych +  podatek VAT 

      (słownie : …………………………………………. złotych). 

2.   Płatności będą regulowane przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr konta  

      …………………………………………. w terminie  

     do 30 dni od daty wystawienia faktury. 

 

§ 4 

 

Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy. 

1.    Na  wymianę odłączników szybkich – Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. 

       miesięcy, liczonych      od daty podpisania komisyjnego odbioru wykonania robót. 

2. Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego 5% wartości netto przedmiotu 

umowy albo przekazania Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych  - z tytułu 

udzielonej gwarancji i rękojmi – na okres jej udzielenia oraz kwotę kaucji gwarancyjnej 

jw. W/w kwota zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji. 

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 



 

1. Strony wyznaczają  swoich uprawnionych przedstawicieli do reprezentowania podczas 

     realizacji prac: 

 

 

1. Kopalnia Soli „ Kłodawa” S.A. 

 

 Dariusz  Kozajda -  Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych, 

 Grzegorz Skórzewski – Sztygar Oddziału Elektrycznego E-1,  

 Tomasz Winiecki  – St. Inspektor Wykonawstwa Robót - Dział Nadzoru Inwestycyjnego  

 i Logistyki 

 

    2.   Wykonawca………………………………………………………………………….. 

 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych 

z późniejszymi zmianami  ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób 

kierownictwa, dozoru  i  nadzoru  ruchu  w  celu  zapewnienia  bezpiecznych  warunków  

pracy i  koordynacji robót, 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. 

 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w oddaniu  określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości-       

0,4 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,                             

2) za wykonanie niezgodne z ustaleniami umownymi w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego. 

3)  za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia. 

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

    odszkodowania uzupełniającego. 

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

     przez zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę 

     odstąpienia.  

§ 7  

 

Zamawiający oświadcza iż, wypełniając zobowiązanie wynikające z art.4 c ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r. 

tekst jedn. (Dz. U. 2019 poz. 118) niniejszym informuje, że Kopalnia Soli ,,Kłodawa” S.A. 

NIP 666 000 33 38, posiada status dużego przedsiębiorcy. 



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 

11marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

c) Wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest 

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. 

 

§ 8  

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. 

 

 

 



§ 9 

 Ewentualne  zmiany  warunków  niniejszej  umowy  mogą  być dokonywane w  formie  

obustronnie  podpisanego aneksu. 

§ 10 

W   sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową  będą  miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Rozporządzenia Ministra 

Energii, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. Ewentualne spory, 

wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwe sądy 

powszechne w rejonie siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla wykonawcy, jeden 

dla zamawiającego.  

 

WYKONAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY 
 

 


