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  OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

 

 

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

 

ogłasza 

p r z e t a r g   n i e o g r a n i c z o n y   n a 
 

„wykonanie drugiego etapu remontu trzonu wieży wyciągowej  

szybu „Michał”. 
 

 

 

 

1. Miejsce i termin składania ofert : 

Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie)  

w siedzibie Spółki :  

Kopalnia Soli „Kłodawa” SA 

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

do dnia  20.02.2017 r. - do godz. 12
00

 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii Zamawiającego  

 

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się  

    na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl/przetargi . 

 

3. Miejsce i termin otwarcia ofert : 

    Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 20.02.2017 r. , godz. 12
15

  

    w sali konferencyjnej budynku administracyjnego kopalni . 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu  

    oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert . 

 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu 

    bez wyboru którejkolwiek z ofert . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sol-klodawa.com.pl/przetargi
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 

Remont trzonu wieży wyciągowej szybu „Michał”- etap II 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KOMISJA PRZETARGOWA : 

 

1. Przewodniczący  - Marek SKRZYPCZAK  ……………………… 

 

 

2. Radca Prawny  - Beata WAWRZYNIAK  ……………………… 

 

 

3. Członek  - Janusz SZYMCZAK  ……………………… 

 

 

4. Członek  - Tomasz ŚCIŚLEWSKI  ……………………… 

 

 

5. Członek  - Andrzej JARANOWSKI  ……………………… 

 

 

6. Członek  - Włodzimierz WAWRZYNIAK ……………………… 
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UWAGA: 

 

        Na podstawie art. 121 ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku 

oraz §14 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy,  prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciw-

pożarowego w podziemnych zakładach górniczych załącznikami do podpisanej z Wykonawcą 

umowy będą dokumenty jn.: 
 

1/ „Warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac”, 
 

2/ „Sposób organizacji prac i ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie robót  - w tym 

szczegółowy podział obowiązków między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu gór-

niczego,  a podmiotem -Wykonawcą w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koor-

dynacji prac w ruchu zakładu górniczego”  -  opracowany przed przystąpieniem do prac, 
 

3/ „Schemat organizacyjny …” - opracowany przed przystąpieniem do prac. 
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Rozdział I  -  Informacje wstępne 
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.,  

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

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

numer telefonu:  63 27 30 122 lub 63 27 33 200   

numer faksu:   63 27 31 560  

REGON 000041714 NIP 666-000-33-38 
 

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219532. 
 

Kapitał zakładowy: 30 mln 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  -  Przedmiot przetargu i warunki przedmiotowe 
 

1. Opis przedmiotu przetargu. 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. remontu stalowej 

jednozastrzałowej wieży wyciągowej szybu „Michał” - od poziomu  +21,54 m do poziomu belek 

odbojowych - w zakresie: 
 

1) wykonania remontu trzonu wieży od poz. +21,54 m do poziomu belek odbojowych - 

wynikającego z projektu budowlanego remontu pt. „Projekt budowlano-wykonawczy 

remontu trzonu wieży wyciągowej szybu „Michał” Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.” z 

kwietnia 2014 r., w tym prac antykorozyjnych oraz nie objętą projektem wymianę 

konstrukcji wsporczej prowadników zgrubionych i dwóch dźwigarów szybowych na 

poziomie podchwytów.   

Opis prac remontowych : 

a) wymiana elementów w trzonie wieży: 

 krzyżulców i rygli po stronie wschodniej, zachodniej, północnej i 

południowej, 

 dźwigarów szybowych po stronie północnej i południowej, 

 blach węzłowych ww. elementów wraz z połączeniami, 

 konstrukcji wsporczej prowadników zgrubionych. 

Masa stali do wymiany ok. 4000 kg. 

Wykonanie prac antykorozyjnych wymienianych elementów stalowych konstrukcji 

wieży wraz z połączeniami tj. (złączy i spawów) tych elementów z pozostałą 

konstrukcją obiektu z zastosowaniem systemu malarskiego opisanego w projekcie 

budowlanym . 

b) wykonanie wymiany (naprawy) innych elementów stalowych wieży , które nie  

zostały ujęte w w/w projekcie , a ich potrzeba wymiany została stwierdzona    

podczas wykonywania prac remontowych i potwierdzona przez służby   

Zamawiającego lub została zalecona przez osobę sprawującą nadzór autorski nad 

wykonywanymi pracami .  

W/w elementy należy również zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z zapisem 

zawartym w punkcie 1.a.; 

 

http://www.sol-klodawa.com.pl/
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2) uprzątnięcie bezpośredniej strefy wykonywania robót oraz innych miejsc , które były 

wykorzystywano do wykonywania robót związanych z remontem wieży , 

3) zapewnienie ciągłego - stałego dozoru i nadzoru robót remontowych i ich wewnętrzną 

kontrolę jakości (szczególnie prac spawalniczych, a także inne kontrole ewentualnie 

wymagane przez projekt) realizowaną przez odpowiednie służby Oferenta, a także 

uczestniczenie w odbiorach prac, w tym zapewnienie udziału w odbiorach osoby z 

uprawnieniami budowlanymi , a w miarę potrzeby rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu 

górniczego, 

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych w obiekcie robót remontowych.  
 

2. Termin wykonania przedmiotu przetargu i warunki gwarancyjne: 

a) termin złożenia w Kopalni stosownych technologii, dokumentacji itp. oraz spełnienie 

warunków określonych  w  warunkach techniczno-organizacyjnych   (zał. nr 1) -   do 

19 czerwca 2017 r., 

b) realizacja prac remontowych w obiekcie - w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r., w 

dniach wolnych od pracy - na zasadach zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego 

SIWZ i umowie, 

c) minimalny okres udzielanej bezwarunkowej gwarancji i rękojmi - 24 miesiące licząc od 

daty podpisanego protokołu komisyjnego odbioru końcowego prac. 

Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający 

zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Oferenta 10% wartości netto faktury tytułem 

kaucji gwarancyjnej, która zostanie zwrócona Oferentowi po upływie okresu gwarancyjnego 

na wykonane prace jak w § 6 ust. 1 umowy - na jego pisemny wniosek - albo po przekazaniu 

Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego 

wykonania zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej 

udzielenia oraz na kwotę zatrzymanej jw. kaucji gwarancyjnej. 
 

3. Termin płatności faktur - 30 dni od daty wpływu faktury VAT do kancelarii Zamawiającego. 
 

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 

5. Dopuszcza się prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi Oferentami. 
 

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. Warunki uczestnictwa w przetargu. 

7.1.  Oferent, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest zapoznać się u kierownika działu 

energomechanicznego ds. mechanicznych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. (tel. 63 27 

33 481) z lokalnymi i szczegółowymi warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi 

remontowanej wieży wyciągowej szybu „Michał”.  

7.2. Oferta bez spełniania ww. warunku nie będzie rozpatrywana. 

7.3. Oferent musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu zadań będących przedmiotem 

przetargu, potwierdzone stosownymi referencjami. 
 

8. Oferta sporządzona w języku polskim powinna zawierać: 

1) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty, 

2) ścisłe określenie przedmiotu oferty, 

3) potwierdzenie akceptacji przez Oferenta wszystkich warunków SIWZ, 

4) oferowane ceny umowne za : 

a) prace remontowe opisanie w punkcie 1 , ppkt. 1a , 2 , 3 i 4 - SIWZ  

Cena wykonania usługi  -  netto ……… zł  +  …….. % VAT).  
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b) prace remontowe opisanie w punkcie 1 , ppkt. 1b - SIWZ  

cenę jednostkową za  1kg stali użytej do wymiany-naprawy elementów  

„na gotowo” ( wraz z robotami przygotowawczymi, spawalniczymi, antykoro- 

     zyjnymi, robocizną, sprzętem, itp. ) – w wysokości … zł/kg netto  + … % VAT 

Ceny powinny uwzględniać wszystkie elementy kosztów ponoszonych dla wykonania 

remontu-wymiany „na gotowo” (łącznie ze: sprzętem, rusztowaniami, zabezpieczeniami, 

pracami przygotowawczymi, itp. oraz wynikającymi z projektu budowlanego remontu 

robotami antykorozyjnymi  i  innymi niezbędnymi pracami pomocniczymi, a także z 

stałym - ciągłym dozorem i nadzorem robót, wewnętrzną kontrolą jakości i czynnościami 

odbiorowymi) - na warunkach techniczno-organizacyjnych jw. i umowie, 
 

5) potwierdzenie terminów realizacji przedmiotu przetargu, 

6) okres udzielanej przez Oferenta gwarancji i rękojmi, 

7) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta, 

8) dowód wpłaty wadium, 

9) do oferty należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z orygi-   

nałem niżej wymienionych dokumentów (w przypadku KRS, ZUS i Urzędu Skarbowego 

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert): 

 odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

 koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek, 

 zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o nieza-

leganiu z płatnościami, 

 potwierdzenie zgłoszenia Oferenta jako płatnika podatku VAT  i  decyzję REGON, 

 polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniej-

szą 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, 

 oświadczenie Oferenta, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu na 

terenie zakładu górniczego, będą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje:  

 kierownika budowy/robót - posiadający odpowiednie uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu przepisów Prawa 

Budowlanego, członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego - z 

opłaconą składką OC i odpowiednie „zatwierdzenie OUG” dla podziemnych 

zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny , 
 stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu o specjalności 

mechanicznej - górnicze wyciągi szybowe oraz aktualne specjalistyczne 

przeszkolenie z zakresu ruchu wyciągów szybowych - osoby nadzorującej z 

ramienia Wykonawcy prace remontowe wieży wyciągowej, stanowiącej 

element górniczego wyciągu szybowego,  

 stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu o specjalności mechanicznej - 

górnicze wyciągi szybowe oraz aktualne specjalistyczne przeszkolenie z 

zakresu ruchu wyciągów szybowych - osoby  bezpośrednio kierującej (obecna 

w sposób ciągły na obiekcie podczas prowadzenia prac) z ramienia 

Wykonawcy pracami remontowymi wieży wyciągowej, stanowiącej element 

górniczego wyciągu szybowego, 

 pracowników spełniających wymagania punktu 5.29.2. załącznika nr 4 do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych  

(Dz.U. Nr 139, poz.1169, z późn. zmianami), 
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 referencje potwierdzające wykonywanie bezpośrednio przez Oferenta robót remon-

towych stalowych szybowych wież wyciągowych, w zakresie techniczno-kwotowym 

podobnym do przedmiotu niniejszego przetargu, w okresie ostatnich 5 lat, 

 zezwolenia, uprawnienia, upoważnienia, itp., 

 potwierdzenie, że Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się w Kopalni z  lokalnymi 

i szczegółowymi warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi remontowanej 

wieży wyciągowej szybu „Michał”, które to potwierdzenie po odbytej przez 

Oferenta wizji lokalnej - patrz pkt. 7.1 -  wyda kierownik działu 

energomechanicznego ds. mechanicznych. 
 

9. Wybrany oferent zobowiązany jest do odesłania podpisanej umowy w ciągu 5 dni od daty jej 

otrzymania w uzgodnionej treści. 
 

10. Przed złożeniem oferty obowiązuje wpłata wadium w kwocie 15.000 zł (piętnaście tysięcy zł). 

Wpłata przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego :  BZ WBK SA ,  I Oddział w Kole ,  

Nr r-ku  66 1090 1203 0000 0000 2000 1619.  

Zwrot wadium dla Oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 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. Od wadium Ofere- 

      ntom nie przysługują odsetki. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta 

      została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ i ofercie, 

b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie  Oferenta. 
 

11. Materiałów przesłanych przez Oferenta Kopalnia nie zwraca. 
 

12. Ofertę  należy  złożyć  w  jednym  nieprzeźroczystym,  zaklejonym  i  opisanym  opakowaniu, 

       w siedzibie spółki: Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. ,  62-650 Kłodawa,  ul. Al. 1000-lecia 2,  

 do dnia: 20.02.2017 r. - do godz. 12
00

. 

 

13. Osoby upoważnione do udzielania informacji: 

 w sprawie przetargu: 

 Wawrzyniak Włodzimierz, tel. 63 27 33 224, e-mail: wwawrzyniak@sol-

klodawa.com.pl  

 w sprawach organizacyjno-technicznych wykonywania prac: 

 Szymczak Janusz, tel. 63 27 33 481, e-mail: jszymczak@sol-klodawa.com.pl 
 

Informacje telefoniczne oraz oględziny obiektu: w dni robocze - w godz. 8
00 

 ÷ 13
00

. 

 

14. Kryteria oceny ofert: 

 Cena       - max. 65 pkt. 
             
 

 Okres udzielonej gwarancji   - max.  10 pkt.       
 

 

 Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu 

robót  remontowych  szybowych  stalowych 

wież wyciągowych - poparte odpowiednimi 

referencjami , certyfikaty systemów jakości 

np. ISO, autoryzacje, zezwolenia, uprawnie- 

nia, upoważnienia, itp.   - max.   25  pkt. 
 

15. Na opakowaniu oferty należy umieścić: 

a) nazwę Oferenta, 

b) napis: „Przetarg nieograniczony na remont trzonu wieży wyciągowej szybu „Michał”. 

mailto:wwawrzyniak@sol-klodawa.com.pl
mailto:wwawrzyniak@sol-klodawa.com.pl
mailto:jszymczak@sol-klodawa.com.pl
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Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Oferentom bez otwierania. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane uzupełnienie stanie 

się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane Oferentom i będzie 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”. 
 

16. Otwarcie złożonych na przetarg ofert nastąpi w dniu 20.02.2017 r. o godz. 12
15 

w siedzibie 

komisji przetargowej znajdującej się w budynku administracyjnym Kopalni.
 

Otwarcie ofert jest jawne. Komisja odrzuca oferty: 

 nieodpowiadające warunkom przetargu, 

 zgłoszone po wyznaczonym terminie, 

 nieczytelne lub budzące wątpliwość co do ich treści. 
 

17. Rozstrzygnięcie przetargu. 

 Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 

30 dni od daty jego rozpoczęcia - otwarcia ofert.  

 Ostateczne decyzje o wyborze ofert przetargowych, zakończeniu i zatwierdzeniu postępo-

wania przetargowego podejmuje Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

 Postępowanie przetargowe jest poufne - z wyłączeniem otwarcia ofert. 

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

w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. 

 Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu lub 

jego części bez podania przyczyny. 

 Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcie 

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

 Po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd, Oferenci zostaną pisemnie 

poinformowani o jego wyniku. 

 Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania 

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

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

 Oferta nie podlega zwrotowi. 

 

18. Z „Regulaminem przeprowadzania przetargów …” Oferent może zapoznać się na internetowej 

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

 

19. Postanowienia końcowe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego przeprowadzenia negocjacji warunków 

realizacji przedmiotu przetargu z Oferentami, których oferty zostały zakwalifikowane do dal-

szego toku postępowania. 

20. Załączniki: 

a) załącznik nr 1  -  warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac, 

b) załącznik nr 2  -  wzór-projekt umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sol-klodawa.com.pl/
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Załącznik nr 1 

do SIWZ na wykonanie remontu trzonu wieży wyciągowej szybu „Michał”  

w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 
 

Niniejszy dokument będzie także załącznikiem nr 1 do umowy 
 

Warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac 

 

1. Wymagania techniczno - organizacyjne wykonywania prac: 

a) prace związane z realizacją przedmiotu przetargu będą wykonywane na czynnym 

górniczym wyciągu szybowym szybu „Michał” Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., 

b) termin bezpośredniego rozpoczęcia prac w ww. obiekcie uzgodniony zostanie pomiędzy 

osobami Zamawiającego i Oferenta odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy, 

c) prace należy prowadzić etapami, w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniając 

ciągłość pracy górniczego wyciągu szybowego szybu „Michał”, 

d) harmonogramy robót zostaną uzgodnione tak, aby nie dopuścić do zakłócenia pracy szybu 

„Michał” i innych prac związanych z utrzymaniem ruchu górniczego wyciągu szybowego,  

e) prace w weekendy - tj. od soboty godz. 6
00

 do niedzieli godz. 22
00 

oraz inne w Kopalni dni 

wolne od pracy będą prowadzone w sposób ciągły. Kopalnia zastrzega sobie możliwość 

wyłączenia niektórych weekendów z prac remontowych przy wieży w przypadku potrzeby 

wykonania innych nieplanowych prac wynikających z ruchu zakładu górniczego. Terminy 

wykonywania prac będą ustalane w cotygodniowych obłożeniach akceptowanych przez 

KDEM ds. Mech. i zatwierdzanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni 

W przypadku konieczności korzystania z naczyń wyciągowych zakres i termin wykonania 

tych robót zostanie każdorazowo ustalony ze Sztygarem Oddziałowym Oddziału 

Szybowego M-1 Kopalni, 

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli robót zanikających, 

g) Zamawiający, dla zrealizowania przedmiotu przetargu, zapewni Oferentowi: 

 łaźnię (bez możliwości korzystania z szatni), 

 plac składowy w sąsiedztwie szybu „Michał”,  

 górniczy wyciąg szybowy (bez obsługi), 

 przyłączenie rozdzielni budowlanej Oferenta do zakładowej sieci energetycznej, 

 po przedstawieniu listy pracowników – przeszkolenie pracowników Oferenta w 

zakresie bhp, 

h) Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń biurowych i magazynowo-warsztatowych. 
 

2. Wymagania w zakresie BHP. 

Wszystkie roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu przetargu wykonywane będą 

przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje, uprawnienia i badania lekarskie i 

specjalistyczne.  

Prace prowadzone w ruchu zakładu górniczego będą nadzorowane i kierowane przez osoby 

dozoru ruchu posiadające stwierdzone przez organ nadzoru górniczego kwalifikacje w 

odpowiedniej specjalności oraz właściwe uprawnienia budowlane. 
 

1) Oferent zatrudni do wykonania przedmiotu przetargu: 

a) pracowników posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, 

uprawnienia i upoważnienia w zakresie wykonania przedmiotu przetargu, 

b) do robót szybowych związanych z remontem elementów wieży wyciągowej 

pracowników spełniających wymagania punktu 5.29.2 załącznika nr 4 do rozporzą-

dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożaro-

wego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zmia-

nami) oraz dopuszczonych do prac przez komisję pod przewodnictwem KDEM ds. 

Mech. Kopalni Soli „Kłodawa” SA, 

c) dla pełnienia funkcji kierownika budowy (robót) osobę posiadającą wymagane kwalifi-
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kacje i uprawnienia pozwalające na sprawowanie funkcji kierownika budowy - w rozu-

mieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane - wraz z przynależnością do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa i opłaconą składką OC, a także posiadającą 

stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu o specjalności budowlanej w rozumieniu 

ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze („zatwierdzenie OUG”) dla podziemnych 

zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny , 
d) do nadzorowania z ramienia Oferenta prac objętych przedmiotem przetargu osobę 

wyższego dozoru ruchu o specjalności mechanicznej - górnicze wyciągi szybowe z 

aktualnym specjalistycznym przeszkoleniem z zakresu ruchu wyciągów szybowych, 

e) do bezpośredniego kierowania (obecna w sposób ciągły na obiekcie podczas 

prowadzenia prac) robót remontowych wieży wyciągowej osoby dozoru ruchu o 

specjalności mechanicznej – górnicze wciągi szybowe z aktualnym specjalistycznym 

przeszkoleniem z zakresu ruchu wyciągów szybowych, 

f) pracowników przeszkolonych w zakresie BHP w zakładzie górniczym, 

g) pracowników ubezpieczonych od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci w 

związku z zatrudnieniem, 

h) pracowników posiadających aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie, 

psychofizyczne i wysokościowe, 

i) pracowników zapoznanych z instrukcjami stanowiskowymi pracy oraz technologiami 

wykonywania prac, 

j) pracowników wyposażonych w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony indywidualnej, 

k) pracowników przeszkolonych przez Zamawiającego w zakresie: 

- obowiązujących instrukcji przy pracach szybowych w Kopalni Soli „Kłodawa” SA, 

- obowiązujących przepisów bhp, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa pożarowego, 

- dokumentu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego oraz środków profilaktycznych 

koniecznych do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka, 

- porządku i dyscypliny pracy, 

- znajomości rejonu prowadzenia prac i dróg ucieczkowych, 

- zasad łączności i alarmowania, 

- bezpiecznego dojścia do miejsca pracy, 

- występujących zagrożeń w miejscu pracy, 

- rozmieszczenia środków łączności w rejonie prac, 

- rozmieszczenia środków gaśniczych, 

- sposobu zgłoszenia wypadków i zagrożeń; 

2) przed rozpoczęciem prac remontowych Oferent dostarczy: 

a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

b) technologię prowadzenia prac remontowych opracowaną zgodnie z pkt. 5.29 załącznika 

nr 4 do  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 

139, poz.1169, z późn. zmianami). Technologia prowadzenia robót musi być 

zaakceptowana przez kierownika działu energomechanicznego ds. mechanicznych i 

zatwierdzona przez kierownika ruchu zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., 

c) „Sposób organizacji prac - szczegółowy podział obowiązków między osobami kierow-

nictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, a podmiotem - Oferentem” w celu zapew-

nienia bezpiecznego wykonywania robót i koordynacji prac w ruchu zakładu górni-

czego - jako załącznik nr 2 do umowy, 

d)  „Schemat organizacyjny” określający wzajemną podległość osób sprawujących dozór 

ze strony Oferenta i nadzór ze strony Zamawiającego nad robotami prowadzonymi na 

terenie zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. - jako załącznik nr 3 do 

umowy, a w przypadku zmian w strukturze organizacyjno-osobowej Oferent jest 

zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji dokumentów, 

e) imienny wykaz pracowników Oferenta skierowanych do realizacji przetargu wraz z 
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dokumentami o ich aktualnych badaniach lekarskich, badaniach specjalistycznych, 

psychologicznych, wysokościowych - wymaganymi dla danego stanowiska pracy oraz 

potwierdzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) kartę oceny ryzyka zawodowego, 

g) kopie kwalifikacji pracowników i osób dozoru ruchu Oferenta zatrudnionych przy 

realizacji przetargu, 

h) zakres obowiązków dla osób dozoru ruchu, 

i) potwierdzenie stażu pracy przy robotach szybowych przez komisje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie robót szybowych, 
 

  Przedłożenie ww. dokumentów warunkuje dopuszczenie Oferenta do rozpoczęcia prac. 

3) Zamawiający przekaże protokólarnie Oferentowi plac-rejon wykonywania robót, 

4) osoby obsługujące sprzęt (maszyny i urządzenia) niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy winny posiadać aktualne uprawnienia i upoważnienia oraz inne wymagane 

przepisami dokumenty pozwalające na ich obsługę, 

5) za szkody powstałe w przekazanym rejonie, tj. górniczym wyciągu szybowym i jego 

otoczeniu, a wynikłe z działań Oferenta - odpowiada Oferent, 

6) prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującym w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 

regulaminem pracy, 

7) Oferent zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, które mogą zaistnieć w czasie wykonywania prac objętych 

przedmiotem umowy oraz do ubezpieczenia OC prowadzonych prac z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od działań siły 

wyższej, 

8) Oferent wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu przetargu w 

ubrania robocze i sprzęt ochrony indywidualnej, 

9) Zamawiający przeszkoli pracowników Oferenta w zakresie przepisów BHP 

obowiązujących na terenie zakładu górniczego, 

10)  w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy , któremu uległ pracownik Oferenta , należy 

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

a) możliwie 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, 

11)  prowadzenie prac spawalniczych może odbywać się wyłącznie na warunkach określonych 

 w zarządzeniach i szczegółowych instrukcjach obowiązujących w Kopalni. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
* wyja śn i en i a  sk r ó tó w :  

-  KDEM  d s .  Mech  –  Ki e ro wn ik  D zia łu  En er g om ech an i czn ego  d s .  M ech an i czn ych  Kop a ln i  S o l i  „ Kłod a wa”  S . A. ,  

-  BHPi S   –  Dzia ł  BHP i  S zk o l eń  Kop a ln i  So l i  „Kłod a wa”  S . A. ,  
-  KR ZG  –  K i e r o wn ik  Ru ch u  Zak ład u  Gó rn i czego  Kop a ln i  S ol i  „Kł od a wa”  S . A.  
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Załącznik nr 2  

do SWIZ na wykonanie remontu trzonu wieży wyciągowej szybu „Michał” 

 w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. 
 

Wzór umowy 

 

UMOWA  Nr  .................. 

 

zawarta dniu  ………………………. pomiędzy: 

 

Kopalnią Soli „KŁODAWA” SA,  
z siedzibą przy ul. Aleja 1000-Lecia 2,  62-650 Kłodawa, 

wpisaną do KRS pod nr 0000219532 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

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

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez :  
 

1. ……………………..   

 

2.   …………………….. 
 

a  ……………………………………………………………...…………………………………. .   

z siedzibą w: …………………………………   ,  prowadzącym działalność na podstawie wpisu 

do KRS 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. Nr ….  z dnia  ….  strony zawierają umowę 

następującej treści: 
 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji w Kopalni Soli "Kłodawa" 

S.A. : 

      1.1. Wykonanie remontu trzonu wieży od poz. +21,54 m do poziomu belek odbojowych , 

             wynikającego z projektu budowlanego remontu pt. „Projekt budowlano-wykonawczy              

             remontu trzonu wieży wyciągowej szybu „Michał” Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.” ,  

             z kwietnia 2014 r., w tym prac antykorozyjnych oraz nie objętą projektem wymianę  

             konstrukcji wsporczej prowadników zgrubionych i dwóch dźwigarów szybowych  

             na poziomie podchwytów.   

 Zakres prac obejmuje : 

a/ wymianę elementów w trzonie wieży: 

 krzyżulców i rygli po stronie wschodniej, zachodniej, północnej i 

południowej, 

 dźwigarów szybowych po stronie północnej i południowej, 

 blach węzłowych ww. elementów wraz z połączeniami, 

 konstrukcji wsporczej prowadników zgrubionych. 

Masa stali do wymiany ok. 4000 kg. 
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Wykonanie prac antykorozyjnych wymienianych elementów stalowych 

konstrukcji wieży wraz z połączeniami tj. (złączy i spawów) tych elementów z 

pozostałą konstrukcją obiektu z zastosowaniem systemu malarskiego 

opisanego w projekcie budowlanym .. 

b/ wykonanie wymiany (naprawy) innych elementów stalowych wieży , które nie  

                     zostały ujęte w w/w projekcie , a ich potrzeba wymiany została stwierdzona    

                     podczas wykonywania prac remontowych i potwierdzona przez służby   

                     Zamawiającego lub została zalecona przez osobę sprawującą nadzór autorski         

                     nad wykonywanymi pracami .  

                     W/w elementy należy również zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z zapisem  

                     zawartym w punkcie 1.a.; 

 

      1.2. Uprzątnięcie bezpośredniej strefy wykonywania robót oraz innych miejsc , które były  

             wykorzystywano do wykonywania robót związanych z remontem wieży , 

      1.3. Zapewnienie ciągłego - stałego dozoru i nadzoru robót remontowych i ich wewnętrzną  

             kontrolę jakości (szczególnie prac spawalniczych, a także inne kontrole ewentualnie  

                 wymagane przez projekt) realizowaną przez odpowiednie służby Oferenta, a także  

             uczestniczenie w odbiorach prac, w tym zapewnienie udziału w odbiorach osoby  

             z uprawnieniami budowlanymi , a w miarę potrzeby rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu  

              górniczego, 

       1.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych w obiekcie robót  

              remontowych.  
 

2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić warunki techniczno-organizacyjne realizacji 

prac wynikające ze specyfiki remontowanego obiektu i ruchu zakładu górniczego, 

przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Budowlanego - wraz z aktami 

wykonawczymi. 

Wykonawcę zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z umową, przepisami 

górniczymi i techniczno-budowlanymi, bhp, ppoż. i ochrony środowiska, obowiązują-

cymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej - na warunkach określonych w załącz-

nikach nr 1, 2 i 3, SIWZ oraz zgodnie z przyjętymi technologiami. Roboty wykonane 

zostaną  przy użyciu sprzętu  i  nowych materiałów Wykonawcy  -  w sposób nie kolidujący 

z ruchem zakładu górniczego. Bieżące uprzątanie materiałów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych prac oraz ich utylizacja - zgodnie z odpowiednimi przepisami 

prawa - leży w zakresie Wykonawcy, z wyjątkiem złomu stalowego, który Wykonawca 

ma obowiązek przekazać wstępnie posegregowany na magazyn złomu Zamawiającego. 

Uwaga: Podczas prac należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną i za-

pylenie środowiska solnego występującego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzo-

nych robót. 
   

§  2 

Terminy realizacji przedmiotu umowy  
 

Termin wykonania przedmiotu umowy :  

a) termin złożenia w Kopalni technologii robót i innych dokumentacji niezbędnych do 

przystąpienia do prac -  do 19 czerwca 2017 r., 

b) realizacja prac remontowych obiektu  -  w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r.,  

wyłącznie w dniach wolnych od pracy - na zasadach zawartych w niniejszej umowie 

oraz załącznikach nr 1, 2 i 3 oraz w SIWZ. 
 

§  3 

Wartość przedmiotu umowy 
 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena umowna robót remon-

towych, będących przedmiotem niniejszej umowy, określona została w poniższy sposób: 
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a/ Wykonanie robót wymienionych w § 1 , pkt. 1.1.a. , 1.2. , 1.3. i 1.4.  

Cena za całość zadania  -  netto ……… zł  +  …….. % VAT). 

 

b/ Za wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.b. ustala się  

    - cenę jednostkową za  1kg stali użytej do wymiany-naprawy elementów  

    „na gotowo” ( wraz z robotami przygotowawczymi, spawalniczymi, antykoro- 

          zyjnymi, robocizną, sprzętem, itp. ) – w wysokości … zł/kg netto  + … % VAT. 

 
 

Powyższe wartości uwzględniają wszystkie elementy kosztów ponoszonych dla 

wykonania remontu-wymiany „na gotowo” (łącznie ze: sprzętem, rusztowaniami, 

zabezpieczeniami, pracami przygotowawczymi, itp. oraz wynikającymi z projektu 

budowlanego remontu robotami antykorozyjnymi  i  innymi niezbędnymi pracami 

pomocniczymi, a także z stałym - ciągłym dozorem i nadzorem robót, wewnętrzną kontrolą 

jakości i czynnościami odbiorowymi) - na warunkach techniczno-organizacyjnych jak w 

umowie i SIWZ. 

 

2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, ich realizacja 

może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy. 

 

3. Dopuszcza się tryb fakturowania częściowego za zakończone „na gotowo” - protokó-

larnie (komisyjnie) potwierdzone - etapy robót, których wartość zostanie określona 

szacunkowo i protokólarnie (komisyjnie). Podstawą do wystawienia takiej faktury 

będzie protokół jw. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % 

całkowitej wartości robót remontowych. Faktura końcowa może być wystawiona  po ko-

misyjnym odbiorze końcowym prac - bez usterek - po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego przez wszystkich członków komisji odbiorowej.  

 

4. Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych  

Zamawiający zatrzyma z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę 10% 

wartości netto faktury tytułem kaucji gwarancyjnej, która zostanie zwrócona 

Wykonawcy po upływie okresu gwarancyjnego na wykonane prace jak w § 6 ust. 1 

umowy - na jego pisemny wniosek albo po przekazaniu Zamawiającemu 

odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania 

zobowiązań gwarancyjnych - z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi - na okres jej 

udzielenia oraz na kwotę kaucji gwarancyjnej jw.  
 

5. Płatności będą regulowane przelewami bankowymi w terminie do ….. dni od daty 

wpływu faktury VAT do kancelarii Kopalni, na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany na fakturze VAT. Strony zgodnie ustalają że za dzień zapłaty uważać się 

będzie dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 4 

Odbiory wykonanych robót  

 

1. Roboty zanikające będą kontrolowane na bieżąco, po pisemnym zawiadomieniu 

przedstawicieli Zamawiającego. 

 

2. W przypadku nie przystąpienia do kontroli robót zanikających w terminie 3 dni 

roboczych od potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego zawiadomienia jw. 

Wykonawca traktuje, że Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do ich wykonania i stanowi 

to podstawę do kontynuacji prac. 
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3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pisemnej informacji o stanie i postępie robót. 

 

4. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w terminie do 10 dni roboczych od 

potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego osiągnięcia gotowości obiektu do 

odbioru i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. Podpisany protokół odbioru 

końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej. 
 

§ 5 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy 

 

Strony wyznaczają osoby pełniące funkcje techniczne podczas realizacji prac: 
 

 

1. Kierownik budowy/robót Wykonawcy ……………………………………..……………                                  

                                      (posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,  
                                                                                       przynależność do Izby i OC)   

 

2. Osoba wyższego dozoru Wykonawcy -  …………………………………………………..  
                                                       (posiadający zatwierdzenie osoby dozoru wyższego specjalności szybowej)   

 

 

3. Inspektor nadzoru                                -  Włodzimierz WAWRZYNIAK                              
                                                                                         (posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,  
                                                                                                                                            przynależność do Izby i OC)   

 

4. Koordynator prac                                 -  Tomasz ŚCIŚLEWSKI                                     
                                                              (zarządca obiektu) 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. nr 139, z 2002 r. 

poz.1169, wraz z późniejszymi zmianami) ustalono szczegółowo obowiązki i zasady 

współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków pracy i koordynacji prac, sposób przeszkolenia pracowników wykonujących 

roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, 

przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących 

zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków 

i zagrożeń. Ustalono także zasady oraz techniczne warunki dostawy materiałów, urządzeń, 

sprzętu i dokumentacji. 

„ Warunki techniczno - organizacyjne wykonywania prac ” ,  „ Sposób organizacji prac …. ” 

oraz „ Schemat organizacyjny .… ” są załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy. 
 

 

 6 

Warunki gwarancji i rękojmi 

 

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres …………….. 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek w okresie gwarancji lub w okre-

sie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w terminie 

do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. 

 

 

3. 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. 
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§ 7 

Rozpoczęcie prac remontowych 

 

Prace remontowe , będące przedmiotem umowy mogą być po spełnieniu warunków 

określonych w załącznikach nr 1 , 2 i 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Oświadczenie zamawiającego 

 

Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy  

    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu prac dokumentacyjnych lub robót remontowych - w 

wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w 

wysokości 1 000 zł za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy . 
  
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić    

    odszkodowania uzupełniającego. 

§ 10 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wyznaczenia 

terminu nie przekaże placu budowy, co uniemożliwia wykonanie robót. 

 

2. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umo-

wy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: 

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

b) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, 

c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, normami, 

zasadami bhp, wiedzy i sztuki inżynierskiej, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uza-

sadnionych przyczyn. 

 

3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania naru-

szeń, o których mowa w ust. 2, pkt. a, c, d. 

 

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie 

umowy w przypadku wezwania jak w ust. 3. 

5. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i po-

winno zawierać uzasadnienie. 

 

6. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 
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7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w ter-

minie do 7 dni roboczych sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wg stanu na dzień odstąpienia i dokonają ich rozliczenia. 

 

8. Jeśli Wykonawca odmówi sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający wyko-

kona jednostronnie inwentaryzację z rozliczeniem i przekaże do wiadomości Wykonawcy. 

 

§ 12 

Inne warunki realizacji przedmiotu umowy 

 
 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania robót w całości lub części innym  

    podmiotom, ani dokonać cesji praw wynikających z umowy, bez zgody Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca posiada polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej o sumie  

    ubezpieczenia nie mniejszej niż całościowa cena umowna „brutto” (z podatkiem VAT)  

    i ewentualnie przedłuży ją na cały okres obowiązywania Umowy. 
 

§ 13 

Zmiany warunków umowy 

Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie 

obustronnie podpisanego aneksu - pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego 

wraz z aktami wykonawczymi do nich. 

2. Ewentualne spory, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane 

będą przez właściwe - dla siedziby Zamawiającego - sądy powszechne.  

 

§ 15 

 

Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po 1 dla każdej ze Stron. 

  

 

       WYKONAWCA                                                                           ZAMAWIAJĄCY 
 

  


