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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 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, 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 ZAMÓWIENIA ”.  

 

 

Rozdział II 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Modernizacja systemu gazometrycznego typu SMP-NT w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 
 

 

I. ZAKRES RZECZOWY 

 

1. Modernizacja systemu gazometrycznego typu SMP-NT w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

polega na: 

 

a) rozbudowie istniejącego systemu monitorowania parametrów środowiska typu SMP-

NT o jedną centralę typu CMC-5 o pojemności docelowej 80 kanałów, z 

wyposażeniem na 20 kanałów, zapewniającą: 

- obsługę kaset MZT-10/60x, z cyklem odczytu urządzeń obiektowych 

konfigurowalnych w zakresie od 1 sekundy, 

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


- obsługę najnowszej gamy czujników cyfrowych z serii Dxx, 

- obsługę najnowszej gamy czujników cyfrowych z serii UCS-1/TEL (z transmisją 

modemową) oraz UCS-1/ZAS (z transmisją RS-485), 

- obsługę najnowszych koncentratorów sygnałów typu MCCD-01, MKS-1 i MKS-2, w 

tym obsługę analogowych czujników 0.4 – 2.0V, 

- dodatkową obsługę urządzeń obiektowych za pomocą łączy ethernetowych oraz 

światłowodowych z wykorzystaniem konwerterów op is, oraz istniejącej infrastruktury 

światłowodowej/ethernetowej w zakładzie, z wykorzystaniem iskrobezpiecznych 

switchy KTE-1/SW oraz konwerterów KTE-1, 

- obsługę koncentratorów sygnałów MKS-2 w wersji światłowodowej oraz 

ethernetowej z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, 

- obsługę czujników UCS-1/ZAS z wykorzystaniem konwerterów KTE-1, KTE-/SW 

oraz istniejącej infrastruktury światłowodowej/ethernetowej w zakładzie, 

- obsługę mierników przepływu cieczy do pomiaru ciśnienia, poziomu, temperatury 

oraz strumienia objętości cieczy, 

- Obsługę systemu WSO (w tym wyświetlaczy-transparentów i urządzeń KTM-1). 

b) Migracji  aktualnie eksploatowanego systemu monitorowania parametrów środowiska   

SMP-NT do najnowszej wersji zintegrowanego systemu bezpieczeństwa  SMP-

NT/SV,  który posiada aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, 

oraz w pełni spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 

listopada 2016 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 

podziemnych zakładów górniczych, zwłaszcza §750, zapewniającą: 

- obsługę matryc globalnych w obrębie całego systemu SMP-NT/SV (w tym pomiędzy 

urządzeniami centrali CMC-3MS a centralą CMC-5), 

- pełną współpracę z systemem alarmowo-rozgłoszeniowym typu STAR/SAT poprzez 

moduł MAW, w tym tworzenie logicznych zależności i grup alarmowania w 

zależności od zdarzeń w systemie SMP-NT/SV, 

- tworzenie zadań programowalnych (logicznych zależności między obiektami). 

 

c) Modernizacji istniejącego systemu dyspozytorskiego  SD 2000 do systemu 

wspomagania dyspozytora THOR, umożliwiającego: 

- rejestrację i wizualizację wybranych parametrów środowiska oraz procesów 

technologicznych z licencją dla 5-ciu klientów, 

- archiwizację i raportowanie ułatwiające analizę stanu monitorowanego obiektu, 

- prezentację danych w formie graficznej ze wszystkich modułów systemu SMP-

NT/SV, 

- tworzenie zaawansowanych plansz graficznych w grafice wektorowej, 

- możliwość podłączenia innych systemów w zakładzie poprzez tzw. drivery, 

- automatyczne wyzwolenie sygnalizatorów przez urządzenia obiektowe systemu SMP-

NT/SV, 

- komunikację dwustronną między systemami SEMP i THOR (manualne sterowanie 

urządzeniami dołowymi  systemu SMP-NT/SV), 

- komunikację dwustronną między systemami STAR/SAT i THOR (w tym 

automatyczne alarmowanie i sterowanie sygnalizatorami systemu STAR/SAT 

bezpośrednio z plansz wizualizacyjnych systemu THOR), 

- obsługę systemów lokalizacji personelu. 

 



d) wykonaniu wszelkich niezbędnych połączeń i zakończeń kablowych oraz zabudowie 

niezbędnego osprzętu  związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, 

e) zabudowie monitorów wielkoekranowych w pomieszczeniu dyspozytorni zakładowej, 

f) uruchomieniu współpracy z systemem STAR/SAT w zakresie automatycznego 

nadawania komunikatów słownych o stwierdzonych zagrożeniach. 

 

2. Dla realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pkt. I.1 należy: 

a) wykonać projekt techniczny dotyczący rozbudowy systemu monitorowania 

parametrów środowiska typu SMP-NT do najnowszej wersji zintegrowanego systemu 

bezpieczeństwa  SMP-NT/SV. Dodatkowo projekt musi uwzględnić dostosowanie 

systemu zasilania gwarantowanego do obowiązujących przepisów poprzez 

przeliczenie w projekcie pojemności  baterii akumulatorów do wymaganego czasu 

podtrzymania równym 3 godz. dla zmodernizowanej dyspozytorni zakładowej przy 

jednoczesnym podłączeniu agregatu prądotwórczego który zapewni Kopalnia Soli 

„Kłodawa” S.A. 

b) opracować technologię wykonywania prac realizujących zakres zamówienia przy 

zachowaniu pełnej sprawności i funkcjonowaniu eksploatowanych systemów,  

c) dostarczyć centralę typu CMC-5 o pojemności docelowej 80 kanałów, z 

wyposażeniem na 20 kanałów, oprogramowania oraz niezbędny osprzęt i 

okablowanie, zgodnie z wykonanym projektem, 

d) dostarczyć serwer systemu THOR z licencją dla 5 stanowisk, oraz zaprojektowane 

monitory wielkoekranowe, 

e) wykonać prace montażowe i uruchomienie nowych urządzeń i sieci, 

f) wykonać wszelkie próby, pomiary i badania, niezbędne dla oddania do ruchu 

przedmiotu zamówienia i przedstawić je w formie protokołów, 

g) opracować i dostarczyć instrukcje przeglądów i konserwacji modernizowanych 

systemów,  

h) przeszkolić pracowników i osoby dozoru Zamawiającego w zakresie zasad obsługi i 

konserwacji systemu, 

i) opracować dokumentację wprowadzonych zmian w systemie gazometrycznym w 

formie wskazanej przez organ nadzoru górniczego wydającego zezwolenie na ruch 

urządzeń,  

j) wykonać dokumentację dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. uwzględniającą rozbudowę 

systemu monitorowania parametrów środowiska   SMP-NT do najnowszej wersji 

zintegrowanego systemu bezpieczeństwa  SMP-NT/SV zgodnie z dokumentacją 

dopuszczeniową. 

 

 

II. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Do wykonywania czynności montażowych i uruchomiania systemu typu SMP-NT/SV 

Oferent będzie dysponował osobami, które posiadają stosowne uprawienia do 

wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego, tj. odpowiednie kwalifikacje, 

aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP oraz wymagane ubezpieczenia. 

2. Oferent musi posiadać autoryzację producenta na montaż, instalację i serwis gwarancyjny 

systemu typu SMP-NT/SV. 

3. Oferent dostarczy dwa egzemplarze projektu technicznego dotyczącego rozbudowy 

systemu monitorowania parametrów środowiska typu SMP-NT w celu zatwierdzenia do 

realizacji przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz jego wersję elektroniczną 

przed rozpoczęciem prac. 



4. Prace realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniki przez 

pracowników Oferenta posiadających kwalifikacje stosowne do wykonywanych 

czynności. 

5. Po zakończeniu prac Oferent dostarczy dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej 

oraz jej wersję elektroniczną wraz z oświadczeniem o wykonaniu wszystkich prac zgodnie 

z wcześniejszym projektem technicznym. 

6. Dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi oraz komunikaty pojawiające się 

na monitorach pulpitu dyspozytorskiego i stanowiska utrzymaniowego oraz wszelkich 

wyświetlaczach systemu i urządzeń muszą być w języku polskim. 

7. Dokumentacja wprowadzonych zmian w systemie gazometrycznym w formie wskazanej 

przez organ nadzoru górniczego wydającego zezwolenie na ruch urządzeń będzie 

dostarczona Zamawiającemu w trzech egzemplarzach i w formie elektronicznej. 

 

 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

1. System gazometryczny typu SMP-NT/SV musi posiadać dopuszczenie Prezesa Wyższego 

Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych. 

2. Urządzenia wchodzące w skład systemu SMP-NT/SV muszą spełniać wymagania 

dotyczące systemu oceny zgodności. 

3. Urządzenia rozbudowanego systemu gazometrycznego powinny zapewniać prawidłową 

współpracę z eksploatowanym w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. systemem STAR/SAT. 

4. Do realizacji przedmiotu zamówienia należy użyć urządzeń fabrycznie nowych, wolnych 

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

urządzeń, do skompletowania których użyto wyłącznie podzespołów, części i materiałów 

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

5. Wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt i narzędzia potrzebne do wykonania przedmiotu 

zamówienia zobowiązany jest dostarczyć Oferent. 

6. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi posiadać świadczenia gwarancyjne 

oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. Pakiet usług gwarancyjnych 

musi być kierowany do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi posiadać zainstalowane tylko 

oryginalne podzespoły, nie dopuszcza się stosowania zamienników. 

8. Dostarczane urządzenia i oprogramowanie musi pochodzić z legalnego, autoryzowanego 

kanału sprzedaży producenta i nie posiadać wad prawnych, zaś korzystanie z niego przez 

Zamawiającego nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób 

trzecich. 

9. Urządzenia końcowe (iskrobezpieczne telefony – sygnalizatory) powinny spełniać funkcję 

optycznej i akustycznej sygnalizacji przy wywołaniu alarmowym, zwykłym i rozgłaszaniu 

komunikatów. 

10. Urządzenia systemu w powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i 

systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem) umożliwiającym ich eksploatację przy dowolnej koncentracji metanu (grupa I 

kategoria M1). 

11. Wykonanie wszelkich prac montażowych i instalacyjnych należy prowadzić w sposób 

niezakłócający pracę urządzeń pozostałych systemów telekomunikacyjnych i 

bezpieczeństwa. 



12. Prace wykonywane przy wyłączonych systemach telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa 

należy prowadzić w dni wolne od pracy kopalni, za zgodą KRZG Kopalni Soli „Kłodawa” 

S.A. 

13. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu 

wykonywania prac montażowych i instalacyjnych. 

14. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników 

zatrudnionych do wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

15. Oferent będąc wytwórcą odpadów, w rozumieniu ustawy o odpadach, powstałych w 

wyniku wykonywania zamówienia, zobowiązuje się do ich utylizacji na własny koszt. 

16. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien przeprowadzić 

szkolenie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 6 pracownikom Zamawiającego  

w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń systemu. Szkolenie powinno zakończyć się 

otrzymaniem uprawnień do obsługi i konserwacji nowego systemu. 

17. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Oferent powinien przeprowadzić szkolenie, 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, dyspozytorom zakładu górniczego 

Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń nowego systemu. Szkolenie przeprowadzić 

na stanowisku pracy dyspozytorów. 

18. Oferent zobowiąże się do usunięcia wad i usterek, które wynikną przy odbiorze 

przedmiotu zamówienia w terminie do14 dni. 

19. Oferent zagwarantuje dostawę części i podzespołów rezerwowych w okresie, co najmniej 

10 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia. 

20. Przez cały czas trwania świadczeń gwarancyjnych Zamawiający musi mieć dostęp i prawo 

do korzystania z najnowszych wersji oprogramowania systemowego urządzeń. 

21. Oferent winien zapewnić w okresie gwarancyjnym pełną obsługę serwisową (przeglądy, 

kontrole, naprawy, części zamienne) dostarczonego przedmiotu zamówienia. 

22. Działania serwisowe muszą być podjęte w ciągu 2 godzin od powiadomienia 

telefonicznego, a uruchomienie danego urządzenia powinno nastąpić w ciągu 8 godzin od 

momentu powiadomienia telefonicznego, potwierdzonego pisemnie. Gwarantowany czas 

naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów objętych gwarancją, nie dłuższy niż 24 

godziny. 

23. Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad wnikających z winy 

Oferenta, które ujawnią się w czasie gwarancji. 

24. Naprawy, remonty podzespołów i dostawy części po okresie gwarancji Oferent 

zabezpieczy w oparciu o odrębną umowę serwisową. 

25. Zamawiający dla zrealizowania przedmiotu zamówienia zapewni Oferentowi: 

- punkt medyczny (w dni robocze), 

- plac magazynowy, 

- przeszkolenie pracowników Oferenta w zakresie bhp, po przedstawieniu listy 

pracowników wykonujących przedmiot zamówienia. 

26. Zamawiający nie zapewnia Oferentowi pomieszczenia biurowego i warsztatowego. 

27. Wszystkie roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu przetargu wykonywane 

będą przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacyjne i uprawienia. 

28. Przed rozpoczęciem prac Oferent dostarczy: 

- projekt techniczny wykonawczy zadania, 

- technologię wykonywania prac w celu zaakceptowania przez Kierownika Działu 

Energomechanicznego ds. Elektrycznych i zatwierdzenia przez KRZG Kopalni Soli 

„Kłodawa” S.A. 

- szczegółowy podział obowiązków pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu 

zakładu górniczego a Oferentem, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i 

koordynacji prac, 



- schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób sprawujących nadzór 

nad pracami prowadzonymi na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A 

- potwierdzenia zapoznania się pracowników Oferenta z obowiązującymi 

technologiami, dokumentacjami dotyczącymi wykonywanych prac, 

- imienny wykaz pracowników Oferenta zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 

przetargu oraz kopie stwierdzonych kwalifikacji (zatwierdzenia, uprawnienia), 

- kopie zaświadczeń lekarskich – do wglądu. 

29. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą w żadnym stopniu 

ograniczać działania istniejącego systemu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, 

dyspozytorskiej i telefonicznej, oraz systemu gazometrycznego. 

30. Oferent opracuje harmonogram prac wskazując w nim zakresy prac możliwych do 

wykonania w trakcie pracy systemu gazometrycznego oraz zakresy prac, dla których 

konieczne będzie zatrzymanie pracy systemu gazometrycznego. 

31. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania odbiorów częściowych robót. 

32. Prace wykonywane przez Oferenta muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym  

w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. regulaminem pracy. 

33. Oferent wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu przetargu w 

ubrania robocze i sprzęt ochrony indywidualnej. 

34. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Oferenta, należy 

o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) niezwłocznego udzielenia pierwszej pomocy, 

b) zabezpieczenia miejsca wypadku, 

c) udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Oferenta, 

d) 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. 

    

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 

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.   

 

3. Termin wykonania przedmiotu przetargu:  

 Do  dnia 31.12.2021 r. 

 

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

  

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

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. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu: 

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 Wykonawstwa Robót – Dział Nadzoru Inwestycyjnego 

                                   i Logistyki tel. 63 27 33 450, w godz. 7
00

 - 12
00

. 

  

9. Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie 20 000 zł  (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. 

 

10. 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  07.12.2021 r. do godz. 12
00

 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii 

zamawiającego. 

 

11. Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

   napis: „Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji systemu gazometrycznego 

      SMP-NT  w 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”. 

 

12. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dn. 07.12.2021 r. 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. W otwarciu mogą 

uczestniczyć przedstawiciele oferentów posiadający uprawnienia do ich reprezentowania, 

którzy wpłacili wadium.  

 

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

14. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są: 

 Cena                 - max. 60 pkt. - ocena wg formuły: 

 
    

    
 x 60 pkt , gdzie 

 

                                                                                           Cmin – najniższa oferowana cena 

      Cbad –  oceniana wartość w ofercie 

 

  Warunki udzielonej gwarancji - max.  20 pkt. - ocena wg formuły: 

                                  
    

    
 x 20 pkt, 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.   20 pkt. 

         

                                                                                                                            
    

    
 x 20 pkt , gdzie 

 

       Wbad – ilośc punktów w ocenianej ofercie 

     Wmax – najwyższa ilość pkt. spośród ocenianych ofert 

 

15. 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. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji 



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

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

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

18. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 

Wykonanie modernizacji systemu gazometrycznego SMP-NT w Kopalni Soli  

,,Kłodawa” S.A.” 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ (który jest 

załącznikiem do niniejszej umowy), zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami. 

1. Wykonawca zapewni wszystkie potrzebne materiały i inne elementy niezbędne do 

wykonania zadania, które będą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 

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

3. Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną powykonawczą po zakończeniu prac. 

Kolejność poszczególnych etapów związanych z pracami Wykonawca winien 

każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym. 



4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, że 

zastosowane  materiały  posiadają stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  

5. 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. 

 

 

 

§  2 

 

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

   do dnia  31.12.2021 r. 

 

2.  Odbiór wykonania modernizacji systemu gazometrycznego SMP-NT  

 nastąpi po 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 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  w terminie  

      do 30 dni od daty wystawienia faktury. 

3. Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

4. 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.  

5.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. 

 

 

§ 4 

 

1.   Na zmodernizowane urządzenie – Wykonawca udziela gwarancji na okres  .…miesięcy,      

       liczonych      od daty podpisania komisyjnego odbioru prac tj. wykonania modernizacji. 

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.  

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 

 

Strony wyznaczają  swoich uprawnionych przedstawicieli do reprezentowania podczas 

realizacji prac: 

 

1. Kopalnia Soli „ Kłodawa” S.A. 

 

 Dariusz  Kozajda -  Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych, 

 Tomasz Malinowski – Nadsztygar ds. Elektrycznych 

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

        Inwestycyjnego i Logistyki 

 

                 2.   Wykonawca 

       ………………………………………….. 

 

§ 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-       

0,5 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,                             

2) za wykonanie niezgodne z ustaleniami umownymi w wysokości 12% 

wynagrodzenia umownego. 

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

po stronie Wykonawcy - w wysokości 12 % wartości umownego wynagrodzenia. 



2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją rzeczywistej szkody, stronom przysługuje 

prawo roszczenia odszkodowania wyrównawczego, przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 

 

§ 7 

Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy winno być złożone w terminie 10 dni od daty   

powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.  

 

§ 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 
 

 

 

 


