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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: (0048) 063 27 33 200;  

numer faksu:   (0048) 063 27 33 259;  

REGON 000041714,  

NIP 666 -000 -33- 38 

BDO 000103751 

 

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział  

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219532. 

Kapitał zakładowy 40.342.000,000 PLN, opłacony w całości. 

 

2. Tryb postępowania. 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli 

,,Kłodawa” S.A z zachowaniem zasad konkurencyjności. 

 

3. Informacje uzupełniające. 
 

Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia”.  

 

Rozdział II 

Przedmiot zamówienia. Warunki przedmiotowe. 
 

 

1. Przedmiot zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia są lampy górnicze, ładowniki do lamp, pochłaniacze górnicze oraz 

aparaty ucieczkowe stosowane w podziemnych wyrobiskach górniczych w ilościach 

przedstawionych w poniższej tabeli: 

 

 

 

Asortyment Szacowane ilości 

 

GRUPA I 

Lampy górnicze ok.200szt. 

Ładowniki do lamp ok.200szt. 

 

GRUPA II 

Pochłaniacze górnicze ok.60szt. 

Aparaty ucieczkowe ok.80szt. 
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2. Termin wykonania zamówienia 

 

  Termin wykonania przedmiotu przetargu: od momentu zawarcia umowy do 30 czerwca 

2023r. Podstawą realizacji dostaw/odbiorów będą sukcesywne zamówienia pisemne 

Zamawiającego określające między innymi ilości i terminy dostaw. Dostawca potwierdzi 

każdorazowo zamówienie z podaniem konkretnej daty dostawy/odbioru. 

 

 
3. Wymagania techniczne, dokumentacja i inne 

 

 

GRUPA I  

 

Lampy górnicze  

 

o Napięcie znamionowe akumulatora i typ ładownika – 3,6V- ładownik typu KLK -01P i 

KLK 01  

o Żywotność baterii – minimum 750 cykli  

o Źródła światła – dioda główna, dioda pomocnicza, dioda awaryjna 

o Żywotność źródła światła  -100 000 godzin 

o Regulacja natężenia oświetlenia – tak 

o Czas ładowania – maximum 11 godzin  

o Stopień ochrony obudowy – IP65  

o Minimalny czas świecenia – 10 godzin na świetle głównym 

o Nadajnik lokacyjny – GLON 5S 

o Sposób mocowania- nahełmna  

o Sposób noszenia – możliwość noszenia na pasie biodrowym  

 

Ładowniki do lamp 

 

Kompatybilne z ładownicami produkcji firmy „FASER” S.A. będących na wyposażeniu 

lampowni Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. lub równoważnych – kompatybilnych do oferowanych 

lamp. W przypadku zastosowania innego typu ładowania Dostawca zapewni na swój koszt 

ładownice do ładowania zaoferowanych lamp górniczych wraz z pełnym oprzyrządowaniem 

(stojaki, zasilacz, itp.).  

 

GRUPA II 

 

Pochłaniacze górnicze  

 

o Czas ochronnego działania- minimum 60 minut  

o Wilgotność względna w czasie użytkowania <100% 

o Masa – ok. 1,5 kg  

o Sposób mocowania – pasek naszyjny lub naramienny  
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Aparaty ucieczkowe  

 

o Czas ochronnego działania- minimum 30 minut  

o Wilgotność względna w czasie użytkowania <100% 

o Masa – ok. 2 kg  

o Sposób mocowania –mocowania aparatu na pasie biodrowym  z możliwością 

natychmiastowego przygotowania do użytkowania. 

 

Asortyment powinien spełniać wymagania prawne:  

 

 ROZPORZĄDZENIE 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. 2016 poz. 817) 

 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) 

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z 

dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia 

dyrektywy Rady 89/686/EWG  

 

4. Warunki przedmiotowe 

 

4.1. Wszystkie podane w pkt. 1 grupy zamówienia dotyczą planowanych zakupów w okresie 

objętym przetargiem. Zamawiający zastrzega sobie, że planowane do zakupu ilości w 

powyższych grupach mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

 

4.2. Dopuszcza  się składanie ofert częściowych w dwóch podanych poniżej grupach: 

 

GRUPA I  Lampy górnicze, ładowniki do lamp 

GRUPA II  Pochłaniacze górnicze, aparaty ucieczkowe 

4.3. Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia winni oferować materiały nowe z                             

udokumentowanego źródła pochodzenia. 

 

4.4. Oferent musi przedstawić deklarację zgodności produktu. Każda dostawa towaru musi 

posiadać świadectwo jakości wyrobu. 

 

4.5. Ustala się minimalny termin płatności 30 dni, od momentu otrzymania towaru i 

otrzymania faktury VAT, z transportem na miejsce (DDP Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.)  

 

4.6. Zamawiający zastrzega, że warunkiem podpisania umowy jest pozytywne przejście 

testów w warunkach kopalnianych zaoferowanych przedmiotów przetargu, dostarczonych 

przez oferentów, celem sprawdzenia i potwierdzenia zgodności z wymaganiami.  
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4.7. Dopuszcza się prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi oferentami. 

 

4.8. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu: 

 

Patrycja Kostrzewska tel. 063 27 33 282, e-mail: pkostrzewska@sol-klodawa.com.pl 

Aleksander Ochendalski, 063 27 33 583, e-mail: aochendalski@sol-klodawa.com.pl   

       

Integralną częścią specyfikacji jest załączony wzór umowy dostawy (Załącznik nr 1). 
 

 

Rozdział III 

Warunki udziału w przetargu. 

1. Warunki udziału w procedurze przetargowej 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie podlegają wykluczeniu z przetargu. 

 

Oferty bez spełniania ww. warunków nie będą rozpatrywane. 

 

2. Warunki wykluczenia z udziału w przetargu 

 

2.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów:  

1) zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo,  

2) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą 

wyboru Wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, 

nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli 

oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.  

 

2.2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 

z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 

szczególności na:  

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa,  

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
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-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

2.3 Oferent zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i 

kapitałowych z osobami wymienionymi w punkcie 1 według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

2.4  Oferty bez spełniania ww. warunków nie będą rozpatrywane. 

 

 

3. Wymagana zawartość oferty  

 

 Oferta sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania 

firmy lub pełnomocnika na podstawie udzielonego mu i załączonego do oferty pełnomocnictwa 

powinna zawierać:  

 nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 

 ścisłe określenie przedmiotu oferty z proponowaną ceną netto i ceną brutto loco 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A., zawierającą warunki finansowe ze wszystkimi 

składnikami i uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

 szczegółowe informacje o parametrach technicznych, 

 szczegółowe warunki gwarancji, 

 przedstawienie referencji lub wykaz miejsc pracy tego typu, 

 aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 

 koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania 

koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym przedmiotem przetargu, 

 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, 

 odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług, 

o ile jest takim płatnikiem, oraz odpis decyzji REGON, 

 oświadczenia o statusie przedsiębiorcy, 

 polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż całościowa cena ofertowa „brutto” i ewentualne zobowiązanie-

deklarację, że w przypadku udzielenia Oferentowi zamówienia przedłuży on polisę 

OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na okres obejmujący zakończenie 

całości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu - gdy okres 

ubezpieczeniowy objęty posiadaną polisą jest krótszy niż termin zakończenia prac, 

 dokument potwierdzający wpłatę wadium lub gwarancje bankowe, 

 kopię notatki służbowej potwierdzającej, że Oferent przed złożeniem oferty 

zapoznał się osobiście z lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-

eksploatacyjnymi zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., 

 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,  

 parafowany wzór umowy, 
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 podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta 

 

UWAGA: 

 Okres ważności oferty od dnia otwarcia – minimum 30 dni. a w przypadku oferenta, 

którego ofertę wybrano do realizacji do dnia zawarcia umowy. 

 Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Oferenta. 

 Wybrany Oferent zobowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania umowy odesłać podpisaną 

umowę przez osoby upoważnione do zawierania umów w imieniu Oferenta. 

 Materiały przesłane przez Oferentów nie podlegają zwrotowi. 

 

Rozdział IV 

Termin i miejsce składania ofert. Wadium.  
 

1. Termin i miejsce składania ofert.  

 

Ofertę należy składać w Kancelarii spółki lub pocztą w jednej nieprzejrzystej, zaklejonej 

kopercie do dnia 6 lipca 2022 r. do godz. 14.00, na adres: 

 

Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.  

       62-650 Kłodawa  

ul. Aleja 1000-lecia 2 

 

Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

- nazwę Oferenta 

- napis:  

„Przetarg nieograniczony  na dostawę  lamp górniczych, ładowników do lamp, pochłaniaczy 

górniczych oraz aparatów ucieczkowych - stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych  ” 

 

1.1 Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania. 

1.2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych. 

Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie 

przekazane Oferentom i będzie dla nich wiążące. 

1.3 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”. 

1.4 Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. 
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2. Wadium 

 

2.1   Przystępujący do przetargu Oferent obowiązany jest do wniesienia wadium. Ustala się 

następujące kwotę wadium dla poszczególnych grup zamówienia:                                                                                                                       

 

GRUPA I  Lampy górnicze, ładowniki do lamp - 15.000 PLN (piętnaście tysięcy  PLN) 

GRUPA II  Pochłaniacze górnicze, aparaty ucieczkowe - 15.000 PLN (piętnaście tysięcy PLN) 

Przy złożeniu oferty na poszczególne grupy lub całość zamówienia, wadia sumują się. 

     2.2 Zasady wnoszenia wadium 

 Oferent wnosi wadium - wpłata na konto Zamawiającego: 

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach  

Nr konta:  34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 
 

z adnotacją na „Poleceniu przelewu” 

 w rubryce Tytułem: 

 

Wadium na dostawy lamp górniczych, ładowników do lamp, pochłaniaczy górniczych oraz 

aparatów ucieczkowych do Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

 

 wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, 

 za terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej uważa się wpływ kwoty wadium 

na w/w rachunek przed upływem terminu składania ofert, 

 kopię dokumentu wniesienia wadium w pieniądzu potwierdzoną „Za zgodność  

z oryginałem" przez osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją firmy do występowania  

w imieniu Oferenta, należy dołączyć do oferty przed upływem terminu składania ofert. 

 

2.3 Zasady zwrotu wadium: 

 

 kwota wadium zostanie niezwłocznie zwrócona jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą, 

b) w terminie 14 dni od daty zwrotu do Zamawiającego podpisanej przez Oferenta 

umowy, natomiast dla pozostałych  -  do 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania 

przetargowego przez Zarząd Kopalni, 

c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, 

 kwota wadium zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku 

złożonego przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 

 wadium Zamawiający zwraca bez odsetek, 

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

należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych. 
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 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych 

w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Oferenta. 

 

Rozdział V 

Procedura przetargu. 

 
1. Otwarcie ofert 

 

1.1  Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 7 lipca 2022 r. w Kopalni Soli 

„Kłodawa” S.A. przy Alei-1000-lecia 2, w siedzibie spółki o godz. 10.00, pok. nr 26. 

1.2 Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele 

Oferentów  posiadający upoważnienie do ich reprezentowania, którzy złożyli oferty w 

terminie. 

1.3 Inne części pracy Komisji mają charakter niejawny. 

1.4 Komisja odrzuca oferty: 

- nie odpowiadające warunkom przetargu, 

- zgłoszone po wyznaczonym terminie, 

- niezawierające żądanych odpisów dokumentów, 

            - nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści. 

1.5 W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień Oferenci zostaną 

poproszeni o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie ofert. 

1.6 Oferenci niespełniający warunków formalno-prawnych zostaną pisemnie powiadomieni o 

wykluczeniu z postępowania. 

1.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji  cenowych z Oferentami, 

których oferty nie podlegały odrzuceniu lub też tylko z jednym, którego oferta otrzymała 

największą sumaryczną liczbę punktów. W wyniku negocjacji może zostać ustalona 

niższa cena niż w ofercie, nie może zostać ustalona cena wyższa niż w ofercie.  

 

2.  Kryteria oceny, sposób przyznawania punktów, wagi punktowe. 

 

2.1 Kryteria ocen są następujące: 

 

  I. Cena – max 90 pkt. 

 

  II. Termin realizacji jednorazowego zamówienia – max. 10 pkt 

 

    - 1 - 5  dni   10 pkt 

    - 6 - 10  dni   8 pkt   

    - 11 - 14 dni   6 pkt 

    - 15- 21 dni   4 pkt 

    - powyżej 21dni  2 pkt 
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2.2 Sposób przyznawania punktów 

 

Łącznie oceniana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

 

Łączna ocena wynika z równania:   

O = C + T  

 

O- łączna ocena, suma punktów 

C- punkty przyznane za cenę 

T- punkty przyznane za termin realizacji 

 

2.3 Wagi punktowe 

 

 Kryterium cena  zostanie obliczone zgodnie z równaniem:  

 

 

Cn (cena najniższa) 

C = -------------------------------  x ….% z ustalonych kryteriów 

            Cb (cena badanej oferty) 

 

 

 Punkty za kryterium termin realizacji zostaną przyznane wg terminu realizacji z oferty. 

 

 

Rozdział VI 

Rozstrzygnięcie przetargu. Podpisanie Umowy. 
 

 

1. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 60 

dni od daty jego rozpoczęcia (otwarcia ofert). 

2. Ostateczne decyzje w wyborze oferty przetargowej podejmuje Zarząd Kopalni Soli 

„Kłodawa” S.A. 

3. Postępowanie przetargowe jest poufne za wyjątkiem otwarcia ofert. 

4. Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień 

w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu 

bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd Oferenci zostaną 

pisemnie poinformowani o jego wyniku. 

7. Oferta oraz wszelkie materiały przesłane w związku z przetargiem nie podlegają zwrotowi. 

8. Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. może unieważnić postępowanie przetargowe  lub jego 

część bez podania przyczyny. 

9. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.  

10. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich 

postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 

11. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jest zobowiązany do  podpisania  

      umowy w terminie 5 dni od jej doręczenia. 

12. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 
  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji 

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

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz 

do odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 
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Załącznik nr 1 

 

UMOWA nr ……………. 

 

zawarta w dniu ............................................. w Kłodawie. 

 

Stronami umowy są: 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. z siedzibą w Kłodawie, 62-650 Kłodawa, przy ul. Aleja 1000-lecia 2, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219532, Regon 000041714, NIP 666-000-33-

38, BDO 000103751 kapitał zakładowy 42.342.000,00 zł opłacony w całości zwaną w treści umowy 

Odbiorcą , w imieniu którego działają: 

 

1. Prezes Zarządu -  

 

2. Członek Zarządu -  

 

a 

 

- ……………….. z siedzibą w ……………. przy ulicy ……………….., wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez ………………………………………………………. pod numerem 

KRS: ………………, Regon: ………………., NIP: ………………………, kapitał zakładowy: 

………….. PLN zwanym w treści umowy Dostawcą, którego reprezentują: 

 

 

1. ……………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………  

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia są lampy górnicze, ładowniki do lamp, pochłaniacze górnicze oraz aparaty ucieczkowe 

stosowane w podziemnych wyrobiskach górniczych w ilości i cenach  przedstawionych  w poniższej tabeli: 

 

Asortyment Szacowane ilości 

 

GRUPA I 

Lampy górnicze ok.200szt. 

Ładowniki do lamp ok.200szt. 

 

GRUPA II 

Pochłaniacze górnicze ok.60szt. 

Aparaty ucieczkowe ok.80szt. 

 

 

2. Każda dostawa towaru musi posiadać świadectwo jakości wyrobu oraz deklarację zgodności produktu. 

3.Dostawca zobowiązuje się do dostarczania Odbiorcy przedmiotu dostawy 

w terminie …….. dni od momentu złożenia zamówienia, wg przedstawionej oferty przetargowej. 

4. Cenę (loco Kopalnia Soli Kłodawa S.A.) Strony ustalają następująco: 
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Asortyment Szacowane ilości [szt.] 
Cena jednostkowa 

[netto/szt] 

 

GRUPA I 

Lampy górnicze ok.200  

Ładowniki do lamp ok.200  

 

GRUPA II 

Pochłaniacze górnicze ok.60  

Aparaty ucieczkowe ok.80  

 

§ 2 

 

1. Ilości towarów określone w § 1 Dostawca dostarczy na podstawie pisemnych zamówień 

złożonych przez Odbiorcę 

2. Odbiorca zastrzega sobie, że planowane do zakupu ilości mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

3. Zmniejszenie ilości zakupionych lamp górniczych, pochłaniaczy górniczych oraz aparatów 

ucieczkowych  nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego oraz naliczeniu kar 

umownych.  

 

§ 3 

 

Dostawca zobowiązuje się do pisemnego lub telefonicznego potwierdzenia zamówienia z podaniem 

terminu dostawy. 

§ 4 

 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 30 czerwca 2023 roku. 

 

§ 5 

 

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar zgodnie z ustaloną ceną przedstawioną w 

ofercie – termin płatności: …… dni od otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru 

towaru. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie otrzymania towaru bez  

     zastrzeżeń ze strony Odbiorcy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie płatności na rzecz Dostawcy wynikające z umowy  

realizowane będą na następujący rachunek bankowy Dostawcy nr…………………. Zmiana numeru 

rachunku bankowego wymaga zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

4. Dostawca  oświadcza, że:  

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

b) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z 

prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

c) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest  w elektronicznym 

Wykazie Podmiotów  prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

d) respektuje postanowienie Odbiorcy, że wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Dostawcy 

tylko i wyłącznie w  ramach mechanizmu podzielonej płatności. 

5. Odbiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą  z dnia 08.03.2013r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  (Dz.U. 2019 poz.118). 
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§ 6 

 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

 

1. Dostawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne Odbiorcy: 

 

 a) w wysokości ...5...% wartości umownej towaru nie zrealizowanego w przypadku gdy 

Odbiorca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Dostawca. 

  

 b) w wysokości ....0,5....% wartości umownej towaru wywołanego zamówienia nie 

dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 

2. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne: 

 

 a) w wysokości ....5.....% wartości umownej towaru nie zrealizowanego w przypadku odstąpienia 

przez Dostawcę od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca. 

 

 

§ 7 

 

Od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia 

okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy 

dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy, 

uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą 

Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały 

dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem 

natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie. 

 

 

§ 8 

 

1. Dostawca udziela na przedmiot umowy ………..… miesięcznej gwarancji jakości. 

2. W okresie gwarancji Dostawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia wady Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady bez nieuzasadnionej zwłoki, z zachowaniem 

najwyższej staranności. Termin usunięcia awarii będzie każdorazowo ustalany obustronnie.  

3. Jeżeli Dostawca będzie opóźniał wykonanie naprawy gwarancyjnej bez uzasadnionej  przyczyny,  

Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie, na koszt Dostawcy bez 

utraty prawa do gwarancji. 

4. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozstrzygnięcia zgłoszonych reklamacji 

jakościowych  bez nieuzasadnionej zwłoki, z zachowaniem najwyższej staranności. 

5. W przypadku stwierdzenia podczas dostawy braków ilościowych przedmiotu dostawy 

Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich 

stwierdzenia pod rygorem prawa odstąpienia Zamawiającego od umowy ze skutkiem przyczyn 

określonym w §6 ust.1. 

 

§ 9 

 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 
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§ 10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§11 

 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym 

okresem wypowiedzenia w przypadkach: 

 

 a) naruszenia przez drugą stronę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

 b) ogłoszenia o upadłości drugiej strony, 

 c) zmian organizacyjnych lub strukturalnych drugiej strony uniemożliwiających realizację 

niniejszej umowy. 

 

2. W pozostałych przypadkach obowiązuje trzymiesięczny termin wypowiedzenia umowy. 

 

§12 

 

W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

§13 

 

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają właściwym 

sądom gospodarczym. 

 

 

§14 

 

1. Dostawca i Odbiorca zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z 

zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 .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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy95/46/WE. 

 

2. Dostawca i Odbiorca 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. Dostawca i Odbiorca 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. Dostawca i Odbiorca oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w 

celu realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 15 

 

Ustala się osoby do kontaktów handlowych: 

 

 a) ze strony Dostawcy 

 

  ........................................................................................................ 

 

  ........................................................................................................ 

 

 

a) ze strony Odbiorcy  

 

 Specjalista ds. Zaopatrzenia  -mgr inż. Patrycja Kostrzewska     tel.063/2733282 

Kierownik Działu Wentylacji – mgr inż. Aleksander Ochendalski   tel.063/2733583 

 

§ 16 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej 

o przekształceniach własnościowych jego przedsiębiorstwa. Dotyczy to m.in. obowiązku złożenia 

pisemnej informacji o podmiocie, który nabył udziały w jego przedsiębiorstwie, o ile zdarzenie to 

będzie miało miejsce w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także w okresie obowiązywania 

gwarancji. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami 

uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa. 

3. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych leżą po 

stronie Wykonawcy. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwe sądy 

powszechne. 

6. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiana wykazu osób wymienionych w § 8 nie będzie stanowiła zmiany niniejszej 

umowy. O zmianach w wykazie osób Strony zobowiązują się powiadamiać pisemnie na bieżąco. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Dostawca     Odbiorca 

 

 

 

 

............................................  ..........................................  
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Załącznik Nr 2  

 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………..  

(imię i nazwisko) 

jako przedstawiciel  Oferenta  

………………………………………………………………………………………………  

(nazwa Oferenta)  

niniejszym oświadczam, że Oferent nie jest powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym oraz z 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Dostawcy w 

tym z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert na: 

dostawę lamp górniczych, ładowników do lamp, pochłaniaczy górniczych oraz aparatów ucieczkowych- 

stosowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,  

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

……………………………………………… 

Pieczęć firmowa Oferenta  

……………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Oferenta  

 

 


