
 
       SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  

          WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA 

        PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

                                          NA: 

 
 

 

Zakup czterech pól rozdzielczych 6 kV 

dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 
 

 

 
Oferty do dnia 08.12.2021 r. do godz. 12.00 

Termin realizacji do 31.12.2021 r. 

 

     

Oferty należy składać na adres spółki: 
 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

62-650 Kłodawa, Al. 1000-Lecia 2  
 

z dopiskiem  
 

„Przetarg  nieograniczony na dostawę czterech pól 

rozdzielczych 6 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.” 

 
 

 



Podpisy Komisji Przetargowej: 

 

Przewodniczący Komisji: ________________________  

Prawnik:    ________________________ 

Członek:    ________________________ 

Członek:    ________________________ 

Członek:    ________________________ 

Członek:    ________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział I 

Informacje wstępne. 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

 

Kopalnia Soli „Kłodawa” SA  

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

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

numer telefonu:  63 27 33 200; 63 27 33 450 

numer faksu:   63 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, BDO 000103751 

Kapitał zakładowy: 40.342.000,00 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 szczegółowe. 
 

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa: 

 

1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2021 r.                          

poz. 1420 tekst jedn.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi                                              

w dniu wykonania zamówienia, tym: 

a) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów 

górniczych (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1094 wraz z późn. zm.), 

b) rozporządzenie Ministerstwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 

Nr 167, poz. 1650 tekst. jedn.), 

c) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych  (Dz. U. z września 2019 r. poz 

1830), 

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

2003 r. w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez 

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


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

późn. zm.), 

e) ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2020  Nr 1333 tekst. 

jedn.)  

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

tekst. jedn.), 

g) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń 

naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z  2015 r. poz. 1702 tekst jedn.), 

h) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania 

wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz.1003                       

z późn. zm.) 

2) poszczególne elementy przedmiotu zamówienia musi być oznaczony znakiem  

zgodności CE, 

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

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Oferent, 

2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 

155 tekst jedn.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania 

zamówienia, w tym: 

a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 wraz z późn. 

zm.). 

3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  

(j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 514 tekst jedn.) wraz z aktami wykonawczymi 

obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym: 

a) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań                            

dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze 

potencjalnie wybuchowej (Dz. U.  z 2016 r. poz. 817). 

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, 

przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym 

okresie realizacji umowy.   

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa czterech pól rozdzielczych 6 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

 
 
I. ZAKRES RZECZOWY 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech pól rozdzielczych odpływowych na 

napięcie 6 kV, przystosowanych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych 

metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu 

metanu. 

 

a) Pole rozdzielcze musi posiadać aktualne dopuszczenie  Prezesa WUG, oraz spełniać 

wymagania obowiązujących przepisów dla urządzeń zabudowanych w wyrobiskach 

podziemnych w warunkach jak wyżej. 

b) Parametry znamionowe dostarczanych pól rozdzielczych: 

- napięcie znamionowe:  6 kV, 50 Hz, 

- moc zwarciowa:   minimum 150 MVA, 

- prąd znamionowy ciągły: minimum 360 A, 



c) Pole rozdzielcze odpływowe powinno być wyposażone w zintegrowany przekaźnik 

zabezpieczeniowy realizujący funkcje zabezpieczeń zwarciowych, nadprądowych, 

ziemnozwarciowych, posiadający rejestrację występujących zdarzeń, oraz 

umożliwiający komunikację z zewnętrznym systemem nadzoru.  

Wejścia pomiarowe zabezpieczenia powinny umożliwiać pomiar: prądów i napięć 

fazowych, mocy dostarczonej do obwodu głównego, częstotliwości, współczynnika 

mocy, oraz energii przepływającej w obwodzie głównym, jak również czasu pracy 

pola 

d) Pole rozdzielcze odpływowe powinno: 

- być wyposażone w odłączniki od strony zasilania i odpływu, 

- być wyposażone w uziemnik mechaniczny z napędem sprzęgniętym z napędem 

odłącznika, powodujący uziemienie kabla odpływowego 

- być wyposażone w blokadę elektromechaniczną uniemożliwiającą otwarcie pokrywy 

głównej, gdy do pola doprowadzone jest napięcie, 

- być wyposażone w blokady mechaniczne i elektryczne uniemożliwiające wykonanie 

zabronionych czynności łączeniowych, 

- posiadać możliwość podłączenia z pozostałymi polami (w celu zabudowy w 

rozdzielnię wielopolową) przy pomocy kabli lub szynoprzewodów o obciążalności 

prądowej minimum 360 A, 

- kontrolować rezystancję izolacji odpływu przed jego załączeniem, 

- umożliwiać podłączenie kabli o przekroju od 70 do 185 mm
2
, 

- umożliwiać przejście ze sterowania zdalnego na lokalne i odwrotnie bez konieczności 

otwierania pola (po zasterowaniu zdalnym pole powinno przejść automatycznie do 

sterowania lokalnego), 

- uniemożliwiać sterowanie pola z wielu stanowisk jednocześnie, 

- umożliwiać przesył na powierzchnię i wizualizację stanów pracy, 

- posiadać komplet wpustów (zaślepek i zagłuszek) dla obwodów siłowych i 

sterowniczych, 

- posiadać stopień ochrony obudowy – min IP 54, 

- posiadać zewnętrzne obwody sterujące, transmisyjne, i pomiarowe iskrobezpieczne 

klasy ia, 

 

e) Konstrukcja pola rozdzielczego musi umożliwiać jego łatwy transport w warunkach 

dołowych, oraz pracę jako niezależne pole rozdzielcze odpływowe gotowe do 

ustawienia na spągu wyrobiska bez konieczności wykonywania specjalnych 

konstrukcji lub prac budowlanych (wyposażenie w płozy, uchwyty do podwieszania, 

możliwość transportu w łyżce ładowarki). 

f) Dostarczone pola rozdzielcze powinny zapewniać wymagania bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz zapewniać bezpieczeństwo obsługi, nawet w przypadku powstania 

niezamierzonych zagrożeń elektrycznych, termicznych i mechanicznych. 

g) Dostawa powinna zawierać kompletne wyposażenie obejmujące wpusty kablowe, 

zaślepki, głowice oraz szynoprzewody do łączenia w rozdzielnic w pary. 

h) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia: 

- protokołu odbioru technicznego, który będzie podstawą do wystawienia faktury. Od 

daty podpisania przedmiotowego protokołu rozpoczyna się okres gwarancji , 

- kopii Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego pola, 

- Deklaracji zgodności UE pola 

-  DTR, Instrukcjię Obsługi i Bezpiecznego Użytkowania – 2  szt.  w  wersji  

papierowej oraz 1 szt.  w  wersji elektronicznej 



- Świadectwa jakości wyrobu 

- Karty gwarancyjnej 

 

II. Warunki gwarancji i serwisu. 

 
a) Okres gwarancji powinien wynosić minimum 12 miesięcy. Bieg gwarancji liczy się od 

daty wystawienia protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń  

b) Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji prowadzone będzie bezpłatnie.  

c) Dostawca w okresie gwarancji zapewni serwis (z pełnym zabezpieczeniem w części 

rezerwowe),  

d) Dostawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych przez pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach.  

e) W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu umowy okres gwarancji zostanie 

wydłużony o czas jej usuwania.  

 
Rozdział III 

Inne wymagania 
 

1. Termin wykonania przedmiotu przetargu  - 31.12.2021 r. 

 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

3. Termin płatności faktury przelewem 30 dni od dnia wystawienia faktury – po 

uprzednim podpisaniu protokołu odbioru urządzeń. 

 

4. Oferta powinny zawierać:  

     - warunki finansowe realizacji przedmiotu przetargu. 

 

6. 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. 

 

7.  Oferta sporządzona w języku polskim powinna m.in. zawierać: 

- nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 

- ścisłe określenie przedmiotu oferty, 

- proponowaną cenę netto w PLN + VAT oraz szczegółowy kosztorys z wszystkimi 

składnikami warunków finansowych, 

- oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niżej 

wymienionych dokumentów (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert):  

a) krajowy Rejestr Sądowy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

b) ewentualne koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności 

gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają 

taki obowiązek, 



c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o nie 

zaleganiu z płatnościami, 

d) potwierdzenie zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług VAT, 

e) decyzja REGON, 

f) polisa OC  ubezpieczenia działalności gospodarczej,  

g) oświadczenie, że osoby, które odpowiedzialne będą za realizację przedmiotu 

przetargu , posiadają stosowne uprawnienia,  

h) referencje, 

i) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, 

            j)    oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa  

 

 

8.  Inne specjalne warunki wykonania usługi :   - brak . 

 

9. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu : 

             (w dni robocze godz. 7
00

 – 12
00

) 

 

           - Dariusz Kozajda – Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych  

           - tel. 63 27 33 222    

           - Tomasz Malinowski – Nadsztygar ds. Elektrycznych 

           - tel. 63 27 33 323 

 

           - Tomasz Winiecki – St. Inspektor Ds. Wykonawstwa Robót  

              tel. 63 27 33 450, e-mail: twiniecki@sol-klodawa.com.pl 

 

      

10. Termin podpisania umowy:  

 

W przypadku wyboru oferty - Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy  

w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania. 

 

11. Wadium  

 

Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie  20 000 zł (słownie: dwadzieścia 

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. 

mailto:twiniecki@sol-klodawa.com.pl


 

 

 

12. Zwrot dostarczonych w ofercie materiałów : 

 

Zamawiający nie zwraca materiałów dostarczonych przez Oferentów, stanowiących 

zawartość oferty.     

 

13. 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 08.12.2021  r.  do godz. 12
00

 - decyduje moment 

     wpływu oferty do  kancelarii Zamawiającego.  

     Oferty powinny być składane w zaklejonej kopercie z napisem: 

            „Przetarg  nieograniczony na dostawę czterech pól rozdzielczych 6 kV  

                                                dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.” 

        

  

     a) Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę oferenta.  

     b) Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 

     c) Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania. 

     W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie  

     przed    upływem terminu składania ofert - zmodyfikować treść oferty. 

     d) Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta  

     z dopiskiem „ZMIANA”. 

 

 

14. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 08.12.2021 r. , godz. 12
15

 

      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. 

W otwarciu mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów posiadający uprawnienia do 

ich reprezentowania, którzy wpłacili wadium.  

 

 

 

15. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są: 

 

       Cena - max. 70 % - ocena wg formuły: 

 



%70
min

x
Cbad

C
, gdzie 

              Cmin – najniższa oferowana cena 

              Cbad –  oceniana wartość w ofercie 

 

 

 Termin udzielonej gwarancji na wykonane i zamontowane urządzenie  

 

- max.  20 % - ocena wg formuły: 

 

 
    

    
            

        

                                                                                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. 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. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków  

realizacji zamówienia z Oferentami, których oferty zostały przyjęte do dalszego 

postępowania. 

2. Z „Regulaminem przeprowadzania przetargów...” oferenci mogą zapoznać się na 

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

3. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy. 
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Załącznik do SIWZ 

 

 

 

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, BDO 000103751 

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 

Przedmiot umowy 

 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie dostawy czterech pól rozdzielczych  

6 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 



 

   SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa czterech pól rozdzielczych 6 kV dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

 
 
I. ZAKRES RZECZOWY 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech pól rozdzielczych odpływowych na 

napięcie 6 kV, przystosowanych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych 

metanowych zaliczanych do stopnia „a”, „b”, lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu 

metanu. 

 

i) Pole rozdzielcze musi posiadać aktualne dopuszczenie  Prezesa WUG, oraz spełniać 

wymagania obowiązujących przepisów dla urządzeń zabudowanych w wyrobiskach 

podziemnych w warunkach jak wyżej. 

j) Parametry znamionowe dostarczanych pól rozdzielczych: 

- napięcie znamionowe:  6 kV, 50 Hz, 

- moc zwarciowa:   minimum 150 MVA, 

- prąd znamionowy ciągły: minimum 360 A, 

k) Pole rozdzielcze odpływowe powinno być wyposażone w zintegrowany przekaźnik 

zabezpieczeniowy realizujący funkcje zabezpieczeń zwarciowych, nadprądowych, 

ziemnozwarciowych, posiadający rejestrację występujących zdarzeń, oraz 

umożliwiający komunikację z zewnętrznym systemem nadzoru.  

Wejścia pomiarowe zabezpieczenia powinny umożliwiać pomiar: prądów i napięć 

fazowych, mocy dostarczonej do obwodu głównego, częstotliwości, współczynnika 

mocy, oraz energii przepływającej w obwodzie głównym, jak również czasu pracy 

pola 

l) Pole rozdzielcze odpływowe powinno: 

- być wyposażone w odłączniki od strony zasilania i odpływu, 

- być wyposażone w uziemnik mechaniczny z napędem sprzęgniętym z napędem 

odłącznika, powodujący uziemienie kabla odpływowego 

- być wyposażone w blokadę elektromechaniczną uniemożliwiającą otwarcie pokrywy 

głównej, gdy do pola doprowadzone jest napięcie, 

- być wyposażone w blokady mechaniczne i elektryczne uniemożliwiające wykonanie 

zabronionych czynności łączeniowych, 

- posiadać możliwość podłączenia z pozostałymi polami (w celu zabudowy w 

rozdzielnię wielopolową) przy pomocy kabli lub szynoprzewodów o obciążalności 

prądowej minimum 360 A, 

- kontrolować rezystancję izolacji odpływu przed jego załączeniem, 

- umożliwiać podłączenie kabli o przekroju od 70 do 185 mm
2
, 

- umożliwiać przejście ze sterowania zdalnego na lokalne i odwrotnie bez konieczności 

otwierania pola (po zasterowaniu zdalnym pole powinno przejść automatycznie do 

sterowania lokalnego), 

- uniemożliwiać sterowanie pola z wielu stanowisk jednocześnie, 

- umożliwiać przesył na powierzchnię i wizualizację stanów pracy, 

- posiadać komplet wpustów (zaślepek i zagłuszek) dla obwodów siłowych i 

sterowniczych, 

- posiadać stopień ochrony obudowy – min IP 54, 



- posiadać zewnętrzne obwody sterujące, transmisyjne, i pomiarowe iskrobezpieczne 

klasy ia, 

 

m) Konstrukcja pola rozdzielczego musi umożliwiać jego łatwy transport w warunkach 

dołowych, oraz pracę jako niezależne pole rozdzielcze odpływowe gotowe do 

ustawienia na spągu wyrobiska bez konieczności wykonywania specjalnych 

konstrukcji lub prac budowlanych (wyposażenie w płozy, uchwyty do podwieszania, 

możliwość transportu w łyżce ładowarki). 

n) Dostarczone pola rozdzielcze powinny zapewniać wymagania bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz zapewniać bezpieczeństwo obsługi, nawet w przypadku powstania 

niezamierzonych zagrożeń elektrycznych, termicznych i mechanicznych. 

o) Dostawa powinna zawierać kompletne wyposażenie obejmujące wpusty kablowe, 

zaślepki, głowice oraz szynoprzewody do łączenia w rozdzielnic w pary. 

p) Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia: 

- protokołu odbioru technicznego, który będzie podstawą do wystawienia faktury. Od 

daty podpisania przedmiotowego protokołu rozpoczyna się okres gwarancji , 

- kopii Dopuszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego pola, 

- Deklaracji zgodności UE pola 

-  DTR, Instrukcjię Obsługi i Bezpiecznego Użytkowania – 2  szt.  w  wersji  

papierowej oraz 1 szt.  w  wersji elektronicznej 

- Świadectwa jakości wyrobu 

- Karty gwarancyjnej 

 

II. Warunki gwarancji i serwisu. 

 
f) Okres gwarancji powinien wynosić minimum 12 miesięcy. Bieg gwarancji liczy się od 

daty wystawienia protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

g) Świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji prowadzone będzie bezpłatnie.  

h) Dostawca w okresie gwarancji zapewni serwis (z pełnym zabezpieczeniem w części 

rezerwowe),  

i) Dostawca zapewni świadczenie usług gwarancyjnych przez pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach.  

j) W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu umowy okres gwarancji zostanie 

wydłużony o czas jej usuwania.  

 

 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

Zakres dostawy wynikający z §1 umowy zostanie zrealizowany przez Dostawcę w terminie 

do ……………..  2021r. 

 

 

 



 

§ 3 

Wartość przedmiotu umowy i sposób fakturowania 

  

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

dostawy urządzeń, określonych w § 1 na kwotę ………………złotych plus podatek VAT 

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

2. Nie dopuszcza się trybu fakturowania częściowego i zaliczkowego. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie sporządzony i podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego protokołu dostawy urządzeń. 

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

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

 

§ 4 

Gwarancje, zabezpieczenia, usuwanie usterek gwarancyjnych 

 

1. Na dostarczone urządzenia - Dostawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy, 

liczonych od daty podpisania komisyjnego odbioru dostawy urządzeń. 

 

       Wykonawca oświadcza, że: 

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

b. wskazany w niniejszym umowie rachunku rozliczeniowego jest otwarty w 

związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym 

płatność w ramach mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 

108a ustawy z 11 marca 2004r. 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 

 

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. 

 

 

2. Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej o wartości 5% netto przedmiotu umowy na okres udzielonej 

gwarancji.  

    W/w gwarancja zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji. 



3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancyjnym 

Dostawca 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 Dostawcy. 

 

 

§ 5 

Osoby upoważnione przy realizacji przedmiotu dostawy 

 

Strony wyznaczają osoby upoważnione do realizacji przedmiotu umowy: 

 

 

 

1. Ze strony Dostawy:      - …………………………………………………………. 

                   
      

2. Ze strony Zamawiającego   Kopalnia Soli ,,Kłodawa” S.A. 

 

           - Dariusz Kozajda – Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych 

           - Tomasz Malinowski – Nadsztygar ds. Elektrycznych  

           - Tomasz Winiecki – St. Inspektor Ds. Wykonawstwa Robót 

 

       

§ 6 

Kary umowne 

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

 

1. Za zwłokę w wykonaniu dostawy - w wysokości 1 000 złotych za każdy dzień zwłoki, 

2.  Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym w wysokości  

0,1 %  wartości dostawy za każdy dzień zwłoki, 

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

stronie Dostawcy w wysokości 10 % wartości dostawy. 

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

odszkodowania uzupełniającego. 

 

 

§ 7 

Odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy bez jakichkolwiek roszczeń Dostawcy w następujących przypadkach : 

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

b) Dostawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, 



c) Dostawca dokonał dostawy urządzeń w sposób niezgodny z umową, normami, 

zasadami wiedzy i przyjętych technologii, 

d) Dostawca nie dostarczył urządzeń bez uzasadnionych przyczyn. 

2. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wzywa Dostawcę do zaniechania 

naruszeń, o których mowa w ust. 1, pkt. a, c, d. 

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego  

na wykonanie umowy w przypadku wezwania jak w ust. 2. 

4. Oświadczenie woli Zamawiającego o odstąpieniu od umowy winno być złożone w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia, powinno mieć 

formę pisemną i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 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 

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 wraz z aktami 

wykonawczymi do nich. 
 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej 

ze Stron.  

 

 

 

 

 

DOSTAWCA                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 


