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
zwaną
w treści
umowy
Zamawiającym, w imieniu którego działają:

1. Prezes Zarządu

- .........................................................

2. Członek Zarządu

- .........................................................

a
..................................................... z siedzibą w ....................................... , ul. .........................................,

zarejestrowana/y
w Sądzie
.........................................................
w ..................................,
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego,
pod
nr
................................... ,
Regon .............................,
NIP
........................,
zwana w dalszej treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działają:

1.

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

2.

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

§1
Podstawa zawarcia umowy
Podstawą zawarcia umowy jest Uchwała Nr ……/..…/2022 Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa”
S.A. z dnia …..…...2022 r. oraz oferta Wykonawcy z dnia ……….2022r. przyjęta
w postępowaniu przetargowym w trybie „przetargu nieograniczonego”.
§2
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest:
„Dostawa (loco Kopalnia Soli „Kłodawa" S.A.) fabrycznie nowych elementów zdalnego monitoringu
ZUKT 1000 dającego możliwość podglądu stanu oraz poprawności pracy urządzeń wchodzących
w skład Zespołu Urządzeń Krusząco Transportowych, zwanych dalej ZUKT, przez dyspozytora
i kierownictwo kopalni oraz umożliwienie konsultacji i zdalne naprawy ciągu w czasie rzeczywistym
przez producenta z jego siedziby poprzez sieć Internet wraz z montażem
i uruchomieniem na powierzchni i dole kopalni".
Zakres rzeczowy zadania.
Zdalny monitoringu ZUKT 1000 (w tym jego elementy) muszą spełniać wymagania
ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy o systemie oceny zgodności, a także inne
wymagania mające zastosowanie do tego typu urządzeń górniczych przeznaczonych
do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających sól w polach
niemetanowych i metanowych w wyrobiskach niezmrożonych wybuchem metanu stanowiących
wyrobiska ze stopniem „a" niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
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Zakres prac do wykonania:
- sprawdzenie i ocena udostępnionych przez kopalnię linii transmisyjnych
światłowodowych przed realizacją zadania,
- dobór i dostarczenie elementów sieci pozwalających na wyprowadzenie sygnału
z sterownika centralnego oraz falownika na powierzchnię,
- zmiana oprogramowania w istniejących urządzeniach ZUKT, tak aby uzyskać założony
cel projektu,
- zainstalowanie modułu oraz oprogramowania umożliwiającego monitoring na wybranych
komputerach na powierzchni,
- połączenie włókien światłowodowych (spawanie) nowo ułożonych tras światłowodowych,
- podłączenie, uruchomienie i odbiór urządzeń służących do wizualizacji pracy systemu ZUKT
(na dole i na powierzchni kopalni),
- jako opcja podłączenie, uruchomienie i odbiór urządzeń służących do podglądu wizyjnego pracy
kruszarki (na dole i na powierzchni kopalni),
- dostarczenie dokumentacji elementów,
- zamawiający zapewni pracowników do wykonywania prac monterskich na dole i powierzchni
kopalni,
- odbiór instalacji.
Wymagania techniczne, dokumentacyjne i inne.
1) Wstępny wykaz potrzebnych elementów sieci (klasa min IP54):
- Światłowód 24 włókna - około 1000m,
- Światłowód 12 włókien - około 2500m,
- Skrzynki rozdzielcze, łączeniowe, metalowe - 6 sztuk,
- kamera przemysłowa — 1 sztuka,
- elementy (oprogramowanie i urządzenia) niezbędne do podłączenia sieci
do monitorowanych urządzeń i komputerów.
Uwaga:
✓ Urządzenia, instalacje elektryczne i światłowodowe muszą być przystosowane
do pracy w środowisku z wysokim stopniem zapylenia solnego oraz posiadać stopień ochrony
co najmniej IP-54.
2) Oprogramowanie w języku polskim.
3) Etykiety i instrukcje w języku polskim.
4) Wraz z przedmiotem przetargu Oferent musi dostarczyć:
a) deklarację zgodności dla całego zespołu urządzeń,
b) wyniki badań i sprawozdania z badań wyrobu wystawione przez jednostki
notyfikowane w zakresie spełnienia wymagań dla tego typu urządzeń
w podziemnych zakładach górniczych wydobywających sól w polach niemetanowych
i metanowych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem metanu, stanowiących wyrobiska
ze
stopniem
„a"
niebezpieczeństwa
wybuchu
metanu
oddzielnie
dla przenośnika taśmowego i urządzenia krusząco załadunkowego (kruszarki
z podajnikiem),
c) szczegółową dokumentację techniczno-ruchową urządzeń,
d) instrukcję eksploatacji urządzeń,
e) deklaracje zgodności i certyfikaty głównych elementów zespołu,
f) atesty materiałów,
g) protokoły badań i pomiarów.
Ww. dokumentacje muszą być opracowane w języku polskim w 3 egzemplarzach.
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5) Inne wymagania do spełnienia przez Oferenta:
- oferent zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi
i serwisu urządzeń,

1.
2.
3.

4.

§3
Postanowienia ogólne
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace wymienione
w §2 umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie normami i przepisami.
Wykonawca zapewnia, że zarówno on jak też wszystkie osoby, którymi się posługuje
posiadają niezbędne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości prawidłowego wykonania
prac.
W warunkach organizacyjnych realizacji prac montażowych uwzględnione zostanie:
- używanie odpowiednich zabezpieczeń i sprzętu oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń
z uwagi na fakt realizacji prac w czynnym zakładzie produkcyjnym.

§4
Termin Wykonania
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 6 miesięcy
od dnia podpisania Umowy..
§5
Ceny
1. Cena netto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 wynosi ………………. zł.
(słownie złotych: …………………………………………………………………. złotych).
2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty jakie wykonawca poniesie w celu
należytego wykonania umowy.
§6
Warunki płatności
Ustala się następujące warunki płatności na rzecz Wykonawcy:
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
płatne będzie w następujący sposób – przelewem.
2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace stanowić będzie podpisany
bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron protokół odbioru robót będących
przedmiotem umowy.
3. Płatność faktur nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty faktury.
4. Wykonawca oświadcza, że:
a) jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP: …………………………..,
b) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty
w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność
w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
c) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest
w elektronicznym Wykazie Podmiotów

prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej.
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d) respektuje postanowienie Zamawiającego , że wszystkie płatności będą dokonywane
na rzecz Sprzedającego tylko i wyłącznie w

ramach mechanizmu podzielonej

płatności.
5. Zamawiający oświadcza że:
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 informujemy, że Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. NIP 666 000 33 38,
posiada status dużego przedsiębiorcy.
§7
Odbiory
1. Odbiór wykonanych prac stwierdzony zostanie protokółem podpisanym przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Gotowość do odbioru zostanie zgłoszona pisemnie przez Wykonawcę w terminie 5 dni przed
planowanym odbiorem.
§8
Gwarancje
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrego wykonania swoich zobowiązań
umownych na okres …….. miesięcy, licząc od daty przekazania odbioru końcowego.
2. Wykonawca gwarantuje, że wykonane prace nie będą miały ukrytych wad spowodowanych
zastosowaniem niewłaściwych materiałów bądź zastosowaniem niewłaściwych technologii
produkcji, czy niedbalstwa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i naprawy na własny koszt uszkodzeń
powstałych z jego winy, w najkrótszym możliwym czasie:
- w terminie 2 dni,
- w terminie określonym komisyjnie, przy udziale stron, jeżeli naprawa w czasie wyżej
określonym nie będzie możliwa.
4. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał usunięcie wad bez uzasadnionej przyczyny,
Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy.
5. Na poczet gwarancji należytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca
zobowiązany jest do wpłaty kaucji gwarancyjnej na konto Zamawiającego w kwocie 5 %
wartości netto przedmiotu umowy ( ceny umownej netto bez podatku VAT ) określonej w § 5
ust. 1 umowy, - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej udzielenia oraz na kwotę
kaucji gwarancyjnej jw. W/w kwota zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji
(wydłużonego o okresy usuwania usterek gwarancyjnych) albo po przedłożeniu odpowiedniej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jw.
§9
Kary umowne
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca
b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający.
c) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, kara w wysokości 0,1 % uzgodnionej ceny
netto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi
od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca.
3. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej stronie
w terminie do 30 dni od powzięcia przez stronę odstępującą wiadomości o podstawie
odstąpienia.
4. Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych.
5. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§10
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami Zamawiającego, upoważnionymi do sprawdzenia przebiegu i realizacji
przedmiotu umowy
oraz odbioru robót oraz uzyskiwania, na żądanie, informacji
od Wykonawcy o postępie pracy są:
a) ………………………
- …………………………….
b) ………………………
- …………………………….
2.
Przedstawicielami
Wykonawcy,
upoważnionymi
do
dozoru
nad
i reprezentujących Wykonawcę w sprawach związanych z realizacją umowy są:
a) ………………………
- …………………………….
b) ………………………
- …………………………….

pracami

§ 11
Siła wyższa i ochrona danych osobowych
1. 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). „Siła wyższa”
oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zdarzeniem losu
lub takimi zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna katastrofy itp., które wystąpiły
po podpisaniu niniejszej umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą Stron.
O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie
się powiadomić.
2. Wykonawca i Zamawiający 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
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
3.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.
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4.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”.
5.Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
§ 12
Zmiany i uzupełnienia
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu
i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron.
§ 13
Rozstrzyganie sporów
1. Strony dołożą wszelkich starań dla polubownego rozstrzygania wszelkich sporów
i wątpliwości powstałych w okresie ważności niniejszej umowy.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, kwestie sporne
rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla strony
pozywającej
3. W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
Zamawiającego i dla Wykonawcy.

po

jednym

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1) ………………………

1) …………………………….

2) ………………………

2) …………………………….
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