
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO 

NA DOSTARCZENIE 

 

Elektroenergetycznego przewodu górniczego typu: 

OnGcekż-G 0,6/1 kV 3x70+35+3x4 mm2 – 1000 mb. 

       

Składanie ofert do dnia 29.07.2022r. do godz. 11.00 

 

Oferty należy składać na adres spółki: 
 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. 

62-650 Kłodawa, Al. 1000-Lecia 2  
 

z dopiskiem  
       

,,Przetarg nieograniczony na dostarczenie 

elektroenergetycznego przewodu górniczego typu: 

OnGcekż-G 0,6/1 kV 3x70+35+3x4 mm2 – 1000 mb. ” 

 

 

 
 

 

 



 

Podpisy Komisji Przetargowej: 

 

Przewodniczący Komisji: ________________________  

Prawnik:   ________________________ 

Członek:   ________________________ 

Członek:   ________________________ 

Członek:   ________________________ 

Członek:   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział I 
Informacje wstępne 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 
 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.,  

62-650 Kłodawa, Aleja 1000-lecia 2. 

 

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

numer telefonu:          (0048) 063 27 33 200  

numer faksu:   (0048) 063 27 33 587;  

 

REGON 000041714,  NIP 666 -000 -33- 38, BDO 000103751 

 

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto 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 w niniejszej „Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia".  

 

Rozdział II 
Przedmiot zamówienia. Warunki przedmiotowe. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
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  

późniejszymi zmianami), 

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.   

 

Przedmiotem zamówienia jest  dostarczenie elektroenergetycznego przewodu górniczego typu: 

OnGcekż-G 0,6/1 kV 3x70+35+3x4 mm2 – 1000 mb 

 

Oponowy przewód górniczy, wielożyłowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej 

 

Dane techniczne: 

Rodzaj kabla: Kabel zasilający / energetyczny 

Napięcie pracy: 0,6/1kV 

Warunki układania: 

Połączenia giętkie i odporne na drgania 

Odporność środowiskowa: 

Odporność UV 

Uniepalniony (indeks tlenowy powłoki >29) 

Zwiększona odporność na olej 

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia: 

CPR - Certyfikaty / DoP 



EMAG 

Konstrukcja kabla: 

Materiał żyły: żyły miedziane ocynowane 

Budowa żył roboczych: Kl.5 (wg EN 60228, IEC 60228) 

Zastosowanie: 

Przewody służą do zasilania urządzeń ruchomych i przenośnych pracujących w warunkach 

dołowych kopalń, w polach niematanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do 

stopnia "a", "b", "c", niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia 

wybuchem pyłu węglowego. Do instalowania w warunkach bezpośredniego kontaktu z wodą 

oraz przy wysokiej wilgotności przeznaczone są przewody OnGcekż -G. 

Przykład oznaczenia przewodu: OnGcekż -G 3x70 + 35 + 3x4mm2 0,6/1kV - przewód o 

przekroju znamionowym żył roboczych 70mm2, żyły ochronnej 35mm2 i żył pomocniczych 

4mm2, na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

 

2.  Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia winni oferować materiały nowe  

  z   udokumentowanego źródła pochodzenia.  

a) Na potwierdzenie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt.1,  Oferent winien 

przedstawić:   

              - Deklarację zgodności - wystawioną przez producenta że kabel wykonany jest  

             z wymaganego materiału 

              - Karty katalogowe wyrobu      

     b) ustala się minimalny termin płatności 30 dni od momentu otrzymania faktury. 

       Ceny winny być  skalkulowane z transportem na miejsce, DDP Kopalnia Soli  

      „Kłodawa” S.A.  

 

Rozdział III 
Termin i miejsce składania ofert. 

 

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

zaklejonej kopercie, do dnia 29.07.2022 r. do godz. 11.00, na adres: 

Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

62-650 Kłodawa 

ul. Aleja 1000-lecia 2. 
 

     Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

1. Nazwę Oferenta 

      2. Napis: ,,Przetarg nieograniczony na dostarczenie elektroenergetycznego przewodu 

górniczego typu: OnGcekż-G 0,6/1 kV 3x70+35+3x4 mm2 – 1000 mb.” 

 

a) Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 

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

c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, 

ale nie później niż na dwa dni 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. 

d) 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” 

e) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na naszej stronie 

internetowej www.sol-klodawa.com.pl  

 

 
 

Rozdział IV 
Otwarcie ofert – kryteria. 

 

1) Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 29.07.2022r. o godz. 11.15 

     w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przy ul. Aleja 1000-lecia 2, w siedzibie spółki. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów 

posiadający upoważnienie do ich reprezentowania,  którzy złożyli ofertę w wymaganym 

terminie.  

3)  Komisja odrzuca oferty: 

- nie odpowiadające warunkom przetargu, 

- zgłoszone po wyznaczonym terminie, 

- nie zawierające żądanych odpisów dokumentów. 

4) Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

5) Kryteria oceny ofert: 

 - cena              -  90 % 

 - termin dostawy  –  10 % 

Rozdział V 

Warunki stawiane oferentom 
 

1. Warunki ogólne 

 

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej dotyczącej 

przedmiotu 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) oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna zawierać warunki 

finansowe ze wszystkimi składnikami, 

e) okres ważności oferty od dnia otwarcia – dwa miesiące, 

f) wybrany oferent zobowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania umowy odesłać 

umowę, podpisaną przez osoby upoważnione do zawierania umów w imieniu oferenta, 

g) materiały przesłane przez oferentów w związku z przetargiem nie podlegają zwrotowi. 

 

 

 Oferent przystępując do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna 

       zawierać:  

  

a) ścisłe określenie przedmiotu oferty z proponowaną ceną netto +VAT wyrażoną  

w PLN za 1 mb lub km  loco Kopalnia Soli  „Kłodawa” S.A. 

b) oświadczenie dostarczenia atestu producenta do  dostarczonej partii towaru,  

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


c) termin udzielonej gwarancji 

d) przedstawienie referencji lub list referencyjnych 

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

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert,  

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

koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym przedmiotem przetargu,  

g) 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 m-ce przed 

upływem terminu składania ofert, kopia polisy OC działalności gospodarczej 

Oferenta 

h) odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług  

o ile jest takim płatnikiem oraz odpis decyzji REGON, 

i) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,  

j) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. 

k) oświadczenie że Oferent zapoznał się z regulaminem przetargu 

l) oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa 

 

 

Uwaga: Kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 
 

Rozdział VI 
Wadium 

 

1.   Przystępujący do przetargu Oferent obowiązany jest do wniesienia wadium  

   w wysokości  30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 

   

2.   Zasady wnoszenia wadium 

 a)  Wadium należy wpłacić na konto zamawiającego: 

ING Bank Śląski NR KONTA   34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 z adnotacją  

 „wadium na dostarczenie elektroenergetycznego przewodu górniczego typu:    

                    OnGcekż-G 0,6/1 kV 3x70+35+3x4 mm2 – 1000 mb” 

b) gwarancja bankowa 

 

 

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

na w/w rachunek przed upływem terminu składania ofert. 

Kserokopię dokumentu wniesienia wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej 

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. 

 

 

3. Zasady zwrotu wadium. 
1) Kwota wadium zostanie niezwłocznie zwrócona jeżeli: 

a) upłynął termin związania ofertą, 



b) zawarto umowę w sprawie dostawy kabli 

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 
 

2) Kwota wadium zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku 

      złożonego przez oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

3) Wadium, zamawiający zwraca bez odsetek 

 

4)  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 VII 
Tryb udzielania wyjaśnień. 

 

1) Tryb udzielania wyjaśnień. w godz. 7.00 – 12.00 

- Tomasz Malinowski– Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych  

                                tel. 63 27 33 222 

- Marcin Łuczyński – Sztygar Oddziałowy Oddziału Elektrycznego E-2 tel. 63 27 33 470 

- Tomasz Winiecki – St. Inspektor ds. Wykonawstwa Robót tel. 63 27 33 352 

 

Rozdział VIII 

Część niejawna przetargu. 

 

W części niejawnej przetargu komisja: 

 - dokonuje szczegółowej analizy ofert, w szczególności pod kątem ceny, spełnienia 

warunków zawartych w wymaganiach ofertowych, proponowanych warunków realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert 

nie nadaje się do przyjęcia; przy ofertach spełniających w równym stopniu wymagania 

techniczne i jakościowe określone dla przedmiotu zamówienia, komisja wybiera ofertę 

/lub oferty/ zawierające najkorzystniejsze warunki przedstawione przez oferentów. 
 

Rozdział IX 

Rozstrzygnięcie przetargu. 
 

1)  Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 

30 dni od daty jego rozpoczęcia.  

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

„Kłodawa’ S.A. 

3) Postępowanie przetargowe jest poufne za wyłączeniem otwarcia ofert. W otwarciu ofert 

mogą uczestniczyć oferenci posiadający upoważnienie do reprezentowania, którzy złożyli 

oferty w terminie i wpłacili wadium.  

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

w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. 

5) Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu bez 

podania przyczyny. 



6) Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcie 

przetargu bez wybrania  ofert. 

7) Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego 

wyniku. 

8) Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 

umowy.  

9) Oferta nie podlega zwrotowi. 
 

 

Rozdział X 
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 

 

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 7 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


             Załącznik do SWIZ  

       

  

UMOWA Nr  

 
Zawarta dnia  …………………. r.  w Kłodawie pomiędzy: 

Kopalnią Soli „Kłodawa” S.A. z siedzibą w: 62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-Lecia 2, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda  pod nr  

KRS 0000219532, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:  

 

1………………………………………. 

2………………………………………. 

  

 

a :  

1………………………………………… 

2………………………………………… 

 

z siedzibą w:…………………………………ul.…………………………………… 

prowadzącym działalność na podstawie KRS – Sąd Rejonowy…………………… 

…………………… pod numerem …………………………………, 

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

reprezentowanym przez : 

 

1. ………………………  ……………………………………………… 

 

2. ………………………  ……………………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ. 

 

 

§ 1 

Podstawa zawarcia umowy 

 

Podstawą zawarcia umowy  jest oferta  Dostawcy  z dnia ……………... r. przyjęta w 

postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego i zatwierdzonym przez 

Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A. uchwałą nr ……………… z dnia …………………. 

strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego 

fabrycznie nowego elektroenergetycznego przewodu górniczego typu: OnGcekż-G 0,6/1 kV 

3x70+35+3x4 mm2 – 1000 mb 

 

 

 



§ 3 

Ceny  

Ceny za wykonanie i dostawę loco Zamawiający przedmiotu umowy określonego w § 2 

wynosi:  

       Cena netto - ………………………… zł      

       (słownie:…………………………………….) 

       Podatek VAT    -  …………………………zł 

       Cena brutto       - ………………………… zł 

 

 

§ 4 

Warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie przysługujące Dostawcy za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie  

    w terminie …………… dni od daty odbioru kabli , na podstawie wystawionej  

    faktury VAT. 

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń przez  

     przedstawicieli obu stron protokół odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez podpisu  

     Zamawiającego.  NIP Zamawiającego : 666-000-33-38 ,   NIP Dostawcy  : ………… 

4. Dostawca oświadcza, że: 

   a) jest czynnym płatnikiem VAT o numerze NIP: …………………… 

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

       prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach  

       mechanizmu 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. 

            

 

§ 5 

Terminy dostawy  

 

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy  kabli  opisanych w § 2 umowy  w terminie 

…… dni od daty złożenia zamówienia. 

2. Do przedmiotu zamówienia dołączone będą karty katalogowe wyrobu , deklaracje 

zgodności , atesty i certyfikaty . 

3. Przedstawicielami stron upoważnionymi do reprezentacji w sprawach objętych 

umową są: 

    ze strony Zamawiającego        -     …………………………….………. 

    ze strony Wykonawcy             -     ……………………………………..   

 

 

 

 

 



§ 6 

Gwarancje 

 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  ……………  

    miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru  kabli. 

2. Dostawca gwarantuje, że dostarczony kabel nie będzie  miał ukrytych wad      

    wykonawczych spowodowanych zastosowaniem niewłaściwych materiałów,   

    bądź  zastosowaniem niewłaściwych technologii produkcji, czy niedbalstwa. 

    Dostawca nie odpowiada za uszkodzenia i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej,  

    niezgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową eksploatacji.  

 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Dostawcy następujące kary umowne: 

a) kara w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Dostawca 

b) kara w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od 

umowy przez Dostawcę, z powodu okoliczności za które  nie odpowiada 

Zamawiający. 

c) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, kara w wysokości 0,5 % 

uzgodnionej ceny netto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wartości 

przedmiotu umowy. 

2. Dostawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) kara w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Dostawca odstąpi 

od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

b) Kara w wysokości 5 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności za które  nie odpowiada 

Dostawca. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych. 

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, strony mogą  

     dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego 

 

 

§ 8 

 

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. 

 

§ 9 

Klauzula poufności 

 

        Strony niniejszej umowy zobowiązują się zachować jej treść w tajemnicy  

        i nie ujawniać  jej  osobom trzecim. 

 

 



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. 

 

 

§ 10 

Wejście w życie i ważność umowy 

 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje __________________ 

 

 

 

§ 11 

Zmiany i uzupełnienia 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie 

aneksu   i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron. 

 

 

 

§12 

Rozstrzyganie sporów 
 

1. Strony dołożą wszelkich starań dla polubownego rozstrzygania wszelkich sporów i 

wątpliwości wyłaniających się w okresie ważności niniejszej umowy. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, kwestie sporne 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.   W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązywać będą przepisy Kodeksu    

      Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 



§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.                                            

 

 

 

DOSTAWCA:      ZAMAWIAJĄCY:  
 

 

 

1. …………………………………    1. ……………………………… 

 

 

 

2. ………….……………………    2. ……………………………… 
 

 


