SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:

Wykonanie remontu i pomiarów
transformatora 110/6 kV

Oferty należy składać na adres spółki:
Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa, Al. 1000-Lecia 2
z dopiskiem
„Wykonanie remontu i pomiarów
transformatora 110/6 kV ”

Rozdział I
Informacje wstępne.
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa, Al. 1000 lecia 2
strona internetowa:

www.sol-klodawa.com.pl

numer telefonu: 63 27 30 122 lub 63 27 33 200;
numer faksu:
63 27 33 587;
REGON 000041714

NIP 666-000-33-38

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000219532.
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. Warunki przedmiotowe.
Zakres pomiarów i remontu transformatora:
1. Rozszynowanie transformatora i odpięcie przewodów układów sterowniczych,
sygnalizacyjnych.
2.

Spuszczenie oleju z kadzi transformatora do czystego zbiornika
- obróbka oleju w zbiorniku.
3. Demontaż osprzętu, przepustów, orurowania.
4. Przegląd podobciążeniowego przełącznika zaczepów
- spuszczenie przepracowanego oleju z głowicy mocy PPZ,
- sprawdzenie stanu styków głównych, pomocniczych, oporowych i sprężyn,
regulacja (ewentualna wymiana ),
- czyszczenie i płukanie olejem komory głowicy,
- wymiana uszczelnień wałków napędowych i pokrywy głowicy,
- zalanie komory nowym olejem ( dostarcza wykonawca ),

- badanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów:
 badanie oscylograficzne czasów własnych
 pomiar rezystancji rezystorów międzystopniowych
 pomiar ciągłości prądowej klatki wybierakowej
 pomiar momentów obciążenia napędu przełącznika zaczepów
5. Rewizja wewnętrzna transformatora:
- odkręcenie pokrywy i wyjęcie części aktywnej transformatora,
- oględziny uzwojeń wraz z połączeniami,
- oględziny rdzenia,
- oględziny wybieraka ( regulacja ),
- wymiana instalacji elektrycznej,
- sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych i mechanicznych,
- sprawdzenie wyprowadzeń uzwojeń,
- wykonanie dodatkowych napraw po wykonaniu rewizji wewnętrznej transformatora
w uzgodnieniu ze zleceniodawcą,
- mycie części aktywnej,
- korundowanie i malowanie transformatora,
- suszenie próżniowe transformatora,
- czyszczenie wnętrza kadzi i włożenie części aktywnej.
6. Dostawa izolatorów suchych (kompozytowych) i wymiana izolatorów strony 110kV i
punktu zerowego oraz dostarczenie i wymiana przepustów (porcelana wraz z trzpieniem)
strony 6kV.
7. Dostawa i wymiana uszczelnień transformatora:
- izolatorów przepustowych,
- wszystkich włazów rewizyjnych,
- uszczelki głównej,
- uszczelnień radiatorów,
- instalacji olejowej.
8. Dostawa i wymiana nowych zaworów kulowych – olejoodpornych, silikażelu.
9. Modernizacja konserwatora (podział na osobne części dla kadzi o ppz) i wymiana
wskaźników poziomu oleju na magnetyczne.
10. Wymiana rury wybuchowej na zawór bezpieczeństwa.
11. Montaż odwilżacza dla ppz.
12. Likwidacja zbędnych króćców znadujących się na kadzi transformatora.
13. Czyszczenie, odtłuszczanie, mycie transformatora.
14. Ustawienie transformatora na stanowisku pracy, podłączenie, zalanie olejem.
15. Obróbka oleju do wymaganych parametrów.
16. Badania i pomiary końcowe ( poremontowe ) transformatora:
- badania końcowe zawilgocenia izolacji,
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar rezystancji uzwojeń,
- pomiar prądów magnesujących,
- pomiar przekładni i sprawdzenie grupy połączeń,
- pomiar pojemności uzwojeń i współczynnika stratności,
- badanie stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA.

17. Badania końcowe oleju transformatorowego:
- badanie zawartości wody metodą K. Fischera,
- badanie napięcia przebicia,
- badanie rezystywności,
- badanie współczynnika stratności dielektrycznej tg Ø,
- badanie temperatury zapłonu,
- badanie liczby kwasowej,
- badanie na zawartość furanów.
18. Sprawdzenie funkcjonalności działania przekaźnika Buchholza i temperaturowego.
19. Wykonanie i dostarczenie raportów pomiarowych z wykonanych badań i pomiarów
wraz z diagnostyką, atestu wymienionego oleju transformatorowego.
Przed przystąpieniem do wyceny zlecenia i jego wykonania zobowiązuje się ewentualnego
wykonawcę do wizji lokalnej w kopalni celem uzgodnień dotyczących prawidłowego
wykonania zadania, terminu, czasu trwania i miejsca remontu transformatora, kosztów
ewentualnego transportu.
Transformator przekazany zostanie do remontu na okres do 30 dni po potwierdzeniu przez
wykonawcę posiadania części potrzebnych do wykonania remontu.
Podstawowe dane techniczne transformatora 110/6 kV.
Producent: Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej – „ELTA” - Łódź
Typ: TORb – 16000/110 nr. 167517 układ poł. YNd11 Rok produkcji: 1979
Moc: 16000 kVA
Dopuszczalny prąd zwarcia: 8 x In
+/Górne napięcie: 115000 10% V
Prąd: 73,0 – 80,3 – 89,3 A
Dolne napięcie:
6300 V
Prąd: 1466 A
Poziom izolacji zacisków liniowych:
GN: 185/450 kV
DN: 22/60
Poziom izolacji punktu zerowego:
GN: 90/220 kV
Masa oleju: 10000 kg
Masa części wyjmowanej: 17000 kg
Masa transportowa: 32500 kg
Masa całkowita: 33000 kg
2. Inne wymagania.
a) Oferenci powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia,
b) Pracownicy wykonujący roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu zamówienia
powinni posiadać stosowne kwalifikacje, uprawnienia i aktualne badania lekarskie.
c) zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodności.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie przez Oferenta przed złożeniem
oferty wizji lokalnej na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., w celu zapoznania się z
realizacją zadania.
4. Przed rozpoczęciem robót Strony dokonają następujących czynności:
a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- imienną listę zatrudnionych pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia
- kserokopie badań okresowych w/w pracowników, stosownych wymaganych
uprawnień
- kserokopie ostatniego szkolenia BHP zatrudnionych pracowników
b) przed rozpoczęciem robót zgłosi się do służb BHP Zamawiającego wraz ze
wszystkimi zatrudnionymi na terenie zakładu górniczego pracownikami w celu
odbycia szkolenia ogólnego z zakresu bhp dla podmiotów gospodarczych
wykonujących prace na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
c ) ZAMAWIAJĄCY
- przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie określonym w pkt.b

5. Termin wykonania przedmiotu przetargu:
- Do dnia 31.07.2018r.
6. Termin płatności faktur: przelewem - 30 dni od daty wystawienia faktury.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. 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.
9. Oferta sporządzona w języku polskim powinna m.in. zawierać:
- nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
- ścisłe określenie przedmiotu oferty,
- proponowaną cenę netto w PLN + VAT oraz szczegółowy kosztorys z wszystkimi
składnikami warunków finansowych,
- oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niżej
wymienionych dokumentów (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert):
a) krajowy Rejestr Sądowy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
b) ewentualne koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności
gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają
taki obowiązek,
c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o nie
zaleganiu z płatnościami,
d) potwierdzenie zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług VAT,
e) decyzja REGON,
f) polisa OC ubezpieczenia działalności gospodarczej,
g) oświadczenie, że osoby, które odpowiedzialne będą za realizację przedmiotu
przetargu , posiadają stosowne uprawnienia,
h) referencje,
i) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta,
j) notatka z wizji lokalnej.
10. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu:
Dariusz Kozajda - Kierownik Działu Energomechanicznego ds.Elektrycznych,

tel. 63 27 33 222,
Grzegorz Skórzewski – Sztygar Oddziału Elektrycznego E-1, tel. 63 27 33 520
Tomasz Winiecki – Inspektor Wykonawstwa Robót - Dział Modernizacji
i Rozwoju tel. 63 27 33 450, w godz. 700 - 1300.
11. Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy
złotych).
Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska,
Nr rachunku 66 1090 1203 0000 0000 2000 1619.
Na przelewie podać pełną nazwę firmy, adres i NIP oraz czego wpłata dotyczy.
Zwrot wadium dla oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy,
dla pozostałych w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez
Zarząd. Nie przysługuje prawo do odsetek.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było
wymagane,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
12. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w siedzibie
spółki:
Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa , ul. Aleja 1000-lecia 2
do dnia 21.12.2018r. do godz. 1200 - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii
zamawiającego.
13. Na opakowaniu oferty należy umieścić:
napis: „Przetarg nieograniczony
transformatora 110/6 kV ”

na

wykonanie

remontu

i

pomiarów

Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych.
Dokonane w ten sposób uzupełnienie staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje
przekazane oferentom i jest dla nich wiążące.
Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert.
Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem
„ZMIANA”.
14. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dn. 21.12.2018r. o godz. 1215 w Kopalni
Soli „Kłodawa” S.A. przy Alei 1000-lecia 2, w siedzibie komisji przetargowej w budynku
biurowca. Postępowanie przetargowe jest poufne.
15. Ofert i innych materiałów przesłanych przez oferentów zamawiający nie zwraca.
16. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są:


Cena

- max. 80 pkt. - ocena wg formuły:

C min
x80 pkt , gdzie
Cbad
Cmin – najniższa oferowana cena
Cbad – oceniana wartość w ofercie



Termin i warunki udzielonej gwarancji



Wiarygodność techniczno-ekonomiczna,
zdolność do wykonania zamówienia,
referencje, certyfikaty systemów jakości
ISO i zgodności technologii, autoryzacje,
zezwolenia i upoważnienia

- max. 10 pkt. - ocena wg formuły:
Gbad
x10 pkt , gdzie
G max
Gbad – ilość punktów w ocenianej
ofercie
Gmax – najwyższa ilość pkt. spośród ocenianych ofert

- max. 10 pkt.
Wbad
x10 pkt , gdzie
W max
Wbad – ilośc punktów w ocenianej ofercie
Wmax – najwyższa ilość pkt. spośród
ocenianych ofert

17. Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień
w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. Zarząd podejmuje decyzję o
unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny. Oferenci zostaną poinformowani
pisemnie o wyniku postępowania przetargowego. Wybrany oferent zobowiązany jest w
ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać Zamawiającemu podpisaną umowę przez
osoby, które są upoważnione do zawierania umów w jego imieniu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji
zamówienia z Oferentami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania.
19. Z „Regulaminem przeprowadzania przetargów...” oferenci mogą zapoznać się na
internetowej stronie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. - www.sol-klodawa.com.pl .
20. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy.

Komisja przetargowa:
1. Przewodniczący …………………………………..
2. ………………………..
3. ………………………..
4. ………………………..
5. ………………………..

UMOWA Nr
zawarta dniu ……………………….r. pomiędzy:
Kopalnią Soli „KŁODAWA” S.A.
z siedzibą przy Alei 1000-Lecia 2, 62-650 Kłodawa ,
wpisaną do KRS pod numerem 0000219532 - Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu- IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 000041714 , NIP 666-000-33-38
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez :
1. Waldemar Marciniak - Prezes Zarządu
2. Marek Skrzypczak
- Członek Zarządu
a ……………………………………………………………..
z siedzibą w …………………………………….., ul. ………………………….
prowadzącym działalność na podstawie KRS – Sąd Rejonowy
………………………………………….. pod numerem ……………………….. ,
REGON ……………………….. , NIP …………………………………….. ,
zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
Na podstawie postępowania przetargowego z dnia …………………. zatwierdzonego
Uchwałą Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
………………… z dnia …………..
strony zawierają umowę o następującej treści :
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Wykonanie remontu i pomiarów transformatora 110/6 kV
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest Wykonanie remontu i pomiarów transformatora
110/6 kV w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ
zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym
zakresie przepisami oraz zgodnie z normami.
2. Wykonawca opracuje technologię bezpiecznego wykonania prac i plan bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, które przed rozpoczęciem prac muszą być zatwierdzone przez
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
3. Wykonawca zapewni wszystkie potrzebne materiały, urządzenia, maszyny i inne elementy
niezbędne do wykonania zadania, które będą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
4. Wykonawca poniesie koszty wszelkich transportów związanych z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną powykonawczą po zakończeniu prac.

6. Po zakończeniu poszczególnych etapów związanych z remontem transformatora należy
wykonać odbiory częściowe z udziałem przedstawicieli zamawiającego zakończone
protokołem.
7. Kolejność poszczególnych etapów związanych z pracami Wykonawca winien
każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, że
zastosowane materiały posiadają stosowne atesty , certyfikaty i deklaracje zgodności.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania regulaminów wewnętrznych
obowiązujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., a w szczególności w zakresie: BHP,
zasad łączności, alarmowania i zgłaszania wypadków, itd.
10. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników przy
wykonywaniu prac będących przedmiotem umowy, zapewnia nadzór i kontrolę w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz.
704, z późniejszymi zmianami).
11. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zatrudni osoby:
1) co najmniej jednego pracownika posiadającego wymagane kwalifikacje
i uprawnienia pozwalające na sprawowanie funkcji kierowania robót ,
2) posiadające aktualne badania lekarskie z pozytywnym orzeczeniem do wykonywania
pracy,
3) przeszkolone w zakresie przepisów wykonywania prac w zakładzie górniczym,
4) ubezpieczone przez Wykonawcę od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z
zatrudnieniem,
5) zapoznane ze stanowiskową instrukcją pracy,
6) wyposażone w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej,
7) przeszkolone w zakresie:
a) bezpiecznego dojścia do miejsca pracy,
b) występujących zagrożeń w miejscu pracy,
c) rozmieszczenia środków łączności w rejonie pracy,
d) rozmieszczenia środków gaśniczych,
e) sposobu zgłaszania wypadków,
f) bezpiecznych metod pracy.
12. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć załogę w odzież, obuwie, środki lub sprzęt
ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami określonymi
przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A.. Odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej winne
posiadać:
a) oznakowanie znakiem CE,
b) deklarację zgodności WE wystawioną przez producenta danego wyrobu lub
upoważnionego przedstawiciela wg obowiązujących przepisów prawa,
c) instrukcję użytkowania dostarczoną z wyrobem.
Odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej muszą być oznakowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i
odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania.
13. Wykonawca zapewnia narzędzia oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego
i osób trzecich za szkody powstałe z jego winy.

§ 2
Zakres prac wynikający z niniejszej umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę
do dnia 31.07.2019 r.
§ 3
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość umowna robót
będących przedmiotem niniejszej umowy określona została na kwotę :
…………………………. złotych + podatek VAT
(słownie : …………………………………………. złotych).

2. Odbiór robót nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę zawiadomienia o ukończeniu
prac, spisaniu końcowego protokołu odbioru przez uprawnionych przedstawicieli obu stron
z adnotacją – bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia
faktury.
3. Wszystkie ewentualne, stwierdzone wady, nieprawidłowości wykonania robót
Wykonawca zobowiązuje się poprawić natychmiast i bez dodatkowego wynagrodzenia .
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją rzeczywistej szkody, stronom przysługuje
prawo roszczenia odszkodowania wyrównawczego, przenoszącego wysokość kar umownych
do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
5. Płatności będą regulowane przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty wystawienia faktury.
§4
Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy.
§5
Strony wyznaczają swoich uprawnionych przedstawicieli do reprezentowania podczas
realizacji prac:
1. Kopalnia Soli „ Kłodawa” S.A.
Dariusz Kozajda - Kierownik Działu Energomechanicznego ds.Elektrycznych,
Grzegorz Skórzewski – Sztygar Oddziału Elektrycznego E-1,
Tomasz Winiecki – Inspektor Wykonawstwa Robót - Dział Modernizacji
i Rozwoju
2. Wykonawca……………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
z późniejszymi zmianami ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób
kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków
pracy i koordynacji robót, 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.
§6
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości0,4 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
2) za wykonanie niezgodne z ustaleniami umownymi w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego.
3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia.
§7
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
§8

1.

2.

3.

4.

Ochrona Danych Osobowych
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.
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.
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”.
Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§9
Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie
obustronnie podpisanego aneksu.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Rozporządzenia Ministra
Energii, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. Ewentualne spory,
wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwe sądy
powszechne w rejonie siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla wykonawcy, jeden
dla zamawiającego.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

