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Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza 
do złożenia oferty pisemnej na wykonanie projektu w dwóch częściach pn:  
 

„Odwodnienie - etap IV O/Tomisławice wraz z rozbudową pompowni 
Pt 1 i przerzut wód do Jeziora Głuszyńskiego” 

 

A.  Część I dokumentacji: Odwodnienie - etap IV O/Tomisławice wraz z rozbudową 

pompowni Pt 1 

B.  Część II dokumentacji:  Przerzut wód do Jeziora Głuszyńskiego 

 
Zakres zlecenia obejmuje wykonanie m.in.: wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych 
z kosztorysami (dla każdej części dokumentacji osobnych); operatów wodnoprawnych;  projektów organizacji 
ruchu; raportów dla Przerzutu wód do Jeziora Głuszyńskiego. 
 
 
Terminy wykonania: 
  

A. Część I dokumentacji: Odwodnienie - etap IV O/Tomisławice wraz z rozbudową 

pompowni Pt 1 
  
1. podanie zakresu inwentaryzacji geodezyjnej, do wykonania przez Zamawiającego brakujących map do 

celów projektowych        
2. projekt budowlany we wszystkich niezbędnych branżach składający się z: 

2)1. projektu zagospodarowania terenu    (dla całej części inwestycji)     
2)2. projektu architektoniczno-budowlanego (dla poszczególnych branż oddzielnie)   

3. projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach (poszczególne branże oddzielnie)  
4. kosztorysy (inwestorskie i nakładcze). 
5. zapis elektroniczny projektów budowlanych i wykonawczych na płytach CD w pliku *.dwg - w  

tym lokalizacja obiektów w formie plików *.dgn (Microstation V7) z ustawieniami stosowanymi w KWB 
„Konin” oraz kosztorysów w programie kosztorysowym Winbud  

6. projekty  organizacji ruchu (wymagane przepisami prawa) 
7. wymagane operaty wodnoprawne 
8. zapis elektroniczny POR oraz operatów  na płytach CD. 
 
 

B.  Część II dokumentacji: Przerzut wód do Jeziora Głuszyńskiego 
  
 
1. podanie zakresu inwentaryzacji geodezyjnej, do wykonania przez Zamawiającego map do celów 

projektowych (po przedstawieniu przez KWB „Konin” w Kleczewie SA. koncepcji lokalizacyjnej, tj. po 30.06.10 r.)       
 

2. raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (m.in. związany z odprowadzeniem wód do 
Jeziora Głuszyńskiego) z wnioskiem i materiałami  do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej  

 

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie 
Spółka Akcyjna 
62-540 Kleczew, ul. 600-lecia 9 
tel. +48 063 247 60 00, fax. +48 063 247 65 14 
E-mail: kopalnia@kwbkonin.pl 

- 30.09.2010 r. 
 

- 09.07.2010 r. 

- 09.07.2010 r. 

- 30.08.2010 r. 



3. projekt budowlany  we wszystkich niezbędnych branżach składające się z: 
3)1. projektu zagospodarowania terenu    (dla całej części inwestycji)     
3)2. projektu architektoniczno-budowlanego (dla poszczególnych branż oddzielnie)   

4. projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach (poszczególne branże oddzielnie)  
5. kosztorysy (inwestorskie i nakładcze). 
6. zapis elektroniczny projektów budowlanych i wykonawczych, raporty na płytach CD w pliku *.dwg - w  

tym lokalizacja obiektów w formie plików *.dgn (Microstation V7) z ustawieniami stosowanymi w KWB 
„Konin” oraz kosztorysów w programie kosztorysowym Winbud  

7. projekty  organizacji ruchu (wymagane przepisami prawa) 
8. wymagane operaty wodnoprawne 
9. zapis elektroniczny POR oraz operatów  na płytach CD. 

 
Uwaga : Nie dopuszcza się rozdzielania części I i II na dwie Firmy.  
 
I. Wytyczne projektowe: 
 

1. Wielobranżowy projekt winien zawierać branżę hydrogeologiczną, hydrotechniczno – instalacyjną  (rowy, 
zbiornik pompowni – hydrotechniczna; rurociągi, pompownia – instalacyjna), elektryczną, teletechniczną, 
komunikacyjną z  kosztorysami oraz niezbędne operaty wodno-prawne i raporty oddziaływania na środowisko. 

2. System odwodnienia wgłębnego, zaprojektować w oparciu o:  

1) projekty  (do wglądu w Dziale Dokumentacji – tel. 63 247 60 49):  
1)1. „Wielobranżowa koncepcja eksploatacji złoża węgla brunatnego Tomisławice wraz z koncepcją odstawy 

węgla do elektrowni” nr proj. 1013.1088.001 -  wykonawca Poltegor Projekt. 
1)2. „Założenia techniczno – ekonomiczne O/Tomisławice”  nr proj. 1013.1153.221.231  -  wykonawca Poltegor Projekt. 
1)3. „Kompleksowa dokumentacja projektowa dotycząca odwodnienia odkrywki Tomisławice. Wielobranżowa koncepcja 

odwodnienia eksploatacji górniczej” nr proj. 1013.1190.221,501,801- wykonawca Poltegor Projekt. 
1)4. „Plan generalny O/Tomisławice” nr proj. 1013.1176.181-  wykonawca Poltegor Projekt. 
1)5. „System zdalnego sterowania  i monitoringu odwodnienia  O/Tomisławice” – wykonawca MERRID CONTROLS. 
1)6. Odwodnienie O/Tomisławice – Etap III. Odwodnienie wgłębne i powierzchniowe wraz z pompownią Pt1 

- wykonawca Poltegor Projekt  (opracowanie wielobranżowe).  
1)7. „Odwodnienie O/Jóźwin IIB wraz z przepompownią – Etap II”  (dotyczy projektu przepompowni) – ENVIROTECH  

2) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚiZP – 7624/8/2007 
z dnia 04.04.2008 r. (do wglądu w Dziale Dokumentacji – tel.  63 247 60 49). 

 
3. Przerzut wód do Jeziora Głuszyńskieg: 

1) zaprojektować w oparciu o: 
2)1. Koncepcję lokalizacyjną, wskazaną i wstępnie zatwierdzoną z właścicielami przez Zamawiającego -  

przekazanie  -  30.06.2010 r. 
2)2. Analizę i ocenę warunków hydrologicznych w zlewni Jeziora Głuszyńskiego (wstępną)  -  przekazane 15.08.2010 r. 
2)3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚiZP – 

7624/5/2006 z dnia 07.08.2007 r. (do wglądu w Dziale Dokumentacji – tel.  63 247 60 49) 
2) Należy wykonać, wymagane przepisami prawa, operaty wodnoprawne: m.in. na wykonanie urządzeń 

wodnych i odprowadzenie ścieków  do Jeziora Głuszyńskiego. 
3) Zamawiający wraz z Jednostką Projektowania uzyska zgodę od właściciela Jeziora na wprowadzenie wód 

kopalnianych (odprowadzenie ścieków) 
 

4. Uszczegółowienie wymagań projektowych w  poszczególnych branżach (dla części I i części II dokumentacji):  
 

1) branża hydrogeologiczna  
1)1. Należy zaprojektować bariery zewnętrzne i wewnętrzne, zlokalizowane zgodnie z załącznikiem 

mapowym (zał.1) 
1)2. Studnie powinny ujmować powęglowe poziomy wodonośne oraz zawodnione warstwy piasków  

występujących w nadkładzie złoża. 
1)3. W projekcie należy zaznaczyć, że margle kredowe ujmowane będą tylko w przypadku  gdy nie będzie 

odpowiednio wykształcony poziom wodonośny w piaskach trzeciorzędowych, występujących poniżej 
zalegania złoża węgla. 

1)4. Rozstaw studni nie mniejszy niż 90 m. 
1)5. Filtry studzienne – okładzinowe–żwirowe oraz siatkowe. 

1)6. Rury studzienne – PCV  315 
1)7. Technologia i średnice wiercenia typowe dla urządzenia H4-1H (stosowane w KWB „Konin”)   

- 30.10.2010 r. 
 



2)   branża  hydrotechniczna i instalacyjna:  
 

2)1. System odwodnienia wgłębnego zaprojektować w oparciu o m.in. projekt nr 1013.1088.001 
„Wielobranżowa koncepcja eksploatacji złoża węgla brunatnego Tomisławice wraz z koncepcją 
odstawy węgla do elektrowni”; projekt nr 1013.1153.221,231 „Założenia techniczno-ekonomiczne 
O/Tomisławice”; projekt nr 1013.1190.221,501,801 „Wielobranżowa koncepcja odwodnienia na 5 lat” 
oraz wytyczne służb KWB „Konin”. 

2)2. Projekt powiązać z istniejącym i projektowanym systemem odwodnienia tj. w oparciu o „Projekt 
odwodnienia  O/Tomisławice ETAP III. Odwodnienie wgłębne i powierzchniowe”.  

2)3. Po stronie północnej projekt zakończyć na wysokości projektowanych rowów R12a i R9c tj. po 
południowej stronie drogi do Kryszkowic 

2)4. Zrezygnować z pompowni terenowej Pt2, rowów R11a i R9b 
2)5. Wody z bariery zewnętrznej po stronie zachodniej odprowadzić rowem, który jednocześnie będzie 

przełożonym korytem rzeki Pichna 
2)6. Wody z bariery zewnętrznej po stronie wschodniej odprowadzić  rurociągiem grawitacyjnym do 

pompowni Pt1, która będzie wybudowana w ramach etapu III odwodnienia. 
2)7. Zaprojektować bariery wewnętrzne według wytycznych służb KWB „Konin”.  
2)8. Wody z bariery wewnętrznej nr 1 wprowadzić do rowu po wschodniej stronie wkopu, a z bariery 

wewnętrznej nr 2 do rowu po zachodniej stronie wkopu. 
2)9. Obiekty wzdłuż krawędzi wkopu zlokalizować w taki sam sposób, jak w etapie III odwodnienia.  
2)10. Zaprojektować rozbudowę pompowni Pt-1 na zwiększoną ilość wód o 30 m3/min. 
2)11. Zaprojektować przerzut wód z pompowni Pt-1 do Jez. Głuszyńskiego. Trasę rurociągów 

przerzutowych wskażą służby KWB „Konin”.  Projekt opracować wielobranżowo. 
 

3) branża  elektryczna,  teletechniczna, sterowanie i automatyka:  
 

3)1. Zasilanie po stronie napięcia 6 kV studni odwodnienia, zaprojektować liniami napowietrzno-
kablowymi ze stacji redukcyjnych SRT-1 i SRT-2  30/6 kV(konieczne 2 niezależne źródła napięcia).  
W celu uniknięcia sprzężenia źródeł napięcia, sieć należy rozciąć poprzez  zastosowanie  punktów 
odłączników napowietrznych. 
Linie zaprojektować na słupach BSW 12 lub 14 m. 
Dla barier zewnętrznych stosować kabel XRaUAHAKXS+Fe 3x1x120 mm2 6/10 kV. 
Dla barier wewnętrznych stosować przewody oponowe 6/10 kV. 

3)2. Zasilanie po stronie n.n. studni odwodnienia, zaprojektować liniami kablowymi n.n. z typowych stacji 
Sdp – (…..) 6/0,4 kV  400 kVA z kompensacją mocy biernej (o kolejnych narastających numerach). 
Stosować kable ziemne czterożyłowe typu YAKY 0,6/1 kV o przekrojach dostosowanych do obliczeń 
lecz nie przekraczających 120 mm2. 
Dla barier zewnętrznych ilość stacji 6/0,4 kV dostosować do rzeczywistych potrzeb wynikających 
z obliczeń a miejsca usytuowania stacji zlokalizować w środku ciężkości obciążenia. 
 Dla barier wewnętrznych usytuowanie stacji powinno spełnić wymaganie maksymalnego utrzymania 
pracy stacji podczas ścinania frontu nadkładowego koparek. 

3)3. W branży elektrycznej stosować dotychczasowe rozwiązania jak dla wcześniejszych etapów 
odwodnienia w zakresie stacji 6/0,4 kV, mocy transformatorów, kabli i przewodów 6 kV i n.n. szaf 
sterowniczych i  automatyki. 

3)4. W zakresie sieci 6 kV powiązać etap IV z zaprojektowanym wcześniej etapem III odwodnienia. 
3)5. Przewidywaną rozbudowę pompowni Pt 1 zaprojektować uwzględniając zastosowanie 

dotychczasowych  rozwiązań. 
Nakłada się na Projektanta obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym wprowadzonych zmian 
związanych z rozbudową przed wydaniem dokumentacji. 

3)6. Uwzględnić konieczność: 

 przeniesienia istniejącej stacji Sdp 3  6/0,4 kV wraz z likwidacją bariery wewnętrznej odwodnienia 
po zbliżeniu koparek nadkładowych. 
Stację Sdp-3 posadowić przy studni ST 38 dostosowując do istniejącego układu sieci n.n. (Stacja 
Sdp-3 będzie zasilać studnie ST 14,16,18,20,32,34,36,38,40,42,44). 

 dociążenia stacji Sdp-5 (opracowana w Etapie III odwodnienia) 3 lub 4 studniami 
zlokalizowanych powyżej studni ST 47. 

3)7. Dokonać szczegółowego bilansu mocy uwzględniającego wcześniejsze etapy z projektem IV etapu w 
zakresie powiązań liniowych 6 kV w aspekcie rozpływu mocy. 

3)8. Projekt powinien zawierać rozwiązania wszystkich występujących kolizji zgodnie z PN-E-05100 
„Elektroenergetyczne linie napowietrzne”. 



3)9. W typowej stacji Sdp uwzględnić konieczność zabudowy szafki zdalnego sterowania o wymiarach 
1360 x 760 oraz masztu antenowego do komunikacji bezprzewodowej wg stosowanych rozwiązań w 
KWB Konin.  Dodatkowo przy każdej stacji Sdp zaprojektować słup oświetleniowy BSW 14. 

3)10. System ochrony p.porażeniowej: 

 w sieci 6 kV uziemienie, 
(do uziemienia poszczególnych stacji Sdp wykorzystać metalowe obudowy studni ST 
w najbliższym sąsiedztwie stacji – studnie należy zafiltrować filtrami stalowymi), 

 w sieci zasilającej n.n. systemu TN-C „szybkie wyłączenie”, czas wyłączenia poniżej 5 sek. 
 

4) branża  drogowa/komunikacyjna:   
 

4)1. Zaprojektować pas techniczny służący do obsługi projektowanego systemu odwodnienia etap IV z 
uwzględnieniem projektu zjazdów na drogi publiczne 

4)2. Ponadto, w związku z eksploatacją złoża należy zaprojektować odcinek drogi od układu 
komunikacyjnego SRT 2,3,4 do drogi publicznej (przełożenie wcześniejszego układu 
komunikacyjnego – wyk. wg projektu „Budowa stacji redukcyjnych SRT2, SRT3, SRT4, 30/6 kV na 
odkrywce Tomisławice” –  Projektant  ATREM). 

4)3. Wykonać wszystkie niezbędne (wymagane przepisami prawa) projekty organizacji ruchu 
 

5. Mapa poglądowa terenu objętego projektowaniem – zał. 1 
6. W dokumentacji należy umieścić rozwiązania wszystkich kolizji, jeżeli takie występują, projektowanej inwestycji 

z istniejącym oraz projektowanym uzbrojeniem nadziemnym, naziemnym i podziemnym, w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę. 

7. Powyższe wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami państwowymi, 
obowiązującymi ustawami oraz przepisami ppoż., BHP i ergonomii oraz sanitarnohigienicznymi. 

8. W dokumentacji należy zamieścić wykaz ustaw, rozporządzeń, norm, specyfikacji technicznych zastosowanych 
podczas projektowania, a także opinie rzeczoznawców ds. ppoż., bhp i ergonomii oraz 
sanitarnohigienicznej, jeżeli takie są wymagane. 

9. KWB „Konin”  dostarczy: mapy do celów projektowy, podstawowe badania geotechniczne – profile geotechniczne 
płytkich wierceń badawczych (bez dokumentacji geotechnicznej) – w miejscach wskazanych przez Projektanta. 

 

 Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu dokumentacji: 
1. Dokumentację projektową dostarczyć w ilościach: 

1) Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tylko dla części II dokumentacji)  -  5 egz., wersja 
papierowa  
 
oraz dla części I i II oddzielnie :  
 

2) Projekty budowlane  składające się z: 
a) projektu zagospodarowania terenu (obejmującego całą inwestycję) - po 5 egz.  - wersja papierowa, 
b) projektu architektoniczno-budowlanego (każda branża oddzielnie)   - po 5 egz. - wersja papierowa, 

3) projekty wykonawcze  (każda branża oddzielnie)              - po 6 egz. - wersja papierowa, 
4) projekty budowlane i projekty wykonawcze oraz raporty  -   w wersji elektronicznej na nośniku CD - po 2 egz. w pliku 

*.dwg - w  tym lokalizacja obiektów w formie plików *.dgn (Microstation V7) z ustawieniami stosowanymi w KWB 
„Konin”. 

5) projekty organizacji ruchu (wymagane przepisami prawa) - po 6 egz.    - wersja papierowa + 2 płyty CD, 
6) operaty wodnoprawne (wymagane przepisami prawa) - po 6 egz.    - wersja papierowa + 2 płyty CD. 

, 
2. Dokumentację kosztową wg KNR, w programie kosztorysowym Winbud dostarczyć: dla części I i II oddzielnie 

1) kosztorysy nakładcze    -  w 4 egz. (wersja papierowa), 
2) kosztorysy inwestorskie   - w 2 egz. (wersja papierowa), 
3) wersję elektroniczną kosztorysu w ww. programie na nośniku elektronicznym  CD  -  2 egz. 

 
Informacje dodatkowe: 

1. KWB „Konin” w Kleczewie S.A. uzyska: 
1) zgody właścicieli gruntów, 
2) uzgodnienia z instytucjami , 
3) wypisy z rejestru gruntów, 
4) pozwolenia wodnoprawne, 
5) pozwolenia na budowę, 



6) oraz decyzję środowiskową 
2. KWB „Konin” w Kleczewie S.A. przekaże: 

1) Koncepcję lokalizacyjną (dotyczy Przerzutu wód do Jeziora Głuszyńskieg) wskazaną i wstępnie 
zatwierdzoną z właścicielami przez Zamawiającego -   30.06.2010 r. 

2) Analizę i ocenę warunków hydrologicznych w zlewni Jeziora Głuszyńskiego (wstępną)  -   15.08.2010 r. 
3) Mapy z postępami frontów roboczych -  w formie elektronicznej   -   30.06.2010 r. 
4) Mapy ewidencyjne   -    do 09.07.2010 r. 
5) Aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych - termin przekazania - 10.09.2010r. (pod 

warunkiem dostarczenia przez Jednostkę Projektowania zakresu inwentaryzacji geodezyjnej - do  09.07.2010 r.) 
6) Czyste pliki .dgn (Microstation) z ustawieniami stosowanymi przez służby Kopalni -   do 09.07.2010 r.  

3. KWB Konin SA posiada poniższe dokumentacje i dokumenty  dotyczące projektowanych i budowanych obiektów dla 
O/Tomisławice w rejonie lokalizacji ww. inwestycji- do wglądu w Dziale Dokumentacji KWB Konin – tel. 63 247 60 49:  
 Dokumentacje opracowane przez: 

 Poltegor Projekt  Wrocław  -   Plan generalny O/Tomisławice,  Projekt zagospodarowania terenu O/Tomisławice,  
Założenia techniczno – ekonomiczne O/Tomisławice,  Wielobranżowy projekt odwodnienia wkopu 
otwierającego O/Tomisławice  , Wielobranżowa koncepcja eksploatacji złoża węgla brunatnego 
Tomisławice wraz z koncepcją odstawy węgla do elektrowni,  Wielobranżowa koncepcja odwodnienia 
O/Tomisławice na 5 lat,  Projekt odwodnienia O/Tomisławice Etap III – odwodnienie powierzchniowe i 
wgłębne wraz z pompownią Pt1, Projekt odwodnienia spągowego z osadnikiem wód brudnych. 

 Modern Projekt  Poznań -  Przebudowa sieci SN 15 kV i nn Koncernu Energa – Operator SA na 
O/Tomisławice 

 ATREM Przeźmierowo – Budowa stacji redukcyjnych 30/6 kV SRT 2, SRT 3,  SRT 4. 

 EKO – Projekt Konin     -   Koncepcja przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w związku z planowaną 
eksploatacją O/Tomisławice  

 MERRID CONTROLS Łódź - Projekt Systemu zdalnego sterowania  i monitoringu odwodnienia  
O/Tomisławice. 

 ENVIROTECH – Poznań  Odwodnienie O/Jóźwin IIB wraz z przepompownią – Etap II (dotyczy projektu 
przepompowni)  

 Energoprojekt – Poznań Projekt koncepcyjny przebudowy linii napowietrznej 220 kV Pątnów – Włocławek. 

 Elektrobudowa Katowice – Budowa stacji elektroenergetycznej Sgs 7 
 W opracowaniu: 

 Koncepcja lokalizacyjna (dotyczy Przerzutu wód do Jeziora Głuszyńskieg) wskazana i wstępnie 
zatwierdzona z właścicielami przez Zamawiającego 

 Analiza i ocena warunków hydrologicznych w zlewni Jeziora Głuszyńskiego. 
 
II.   Informacje i warunki wymagane od oferentów. 

1. Wybór ofert nastąpi w sali nr 21 a – Biurowiec A  KWB „Konin” w Kleczewie S.A., 62-540 Kleczew, ul. 600-Lecia 
9, w dniu   24.06.2010r.   o godz. 11 00 . 

2. Ofertę należy składać w dwóch oddzielnych kopertach, na adres: KWB „Konin” w Kleczewie S.A., 62-540 
Kleczew, ul. 600-Lecia 9, lub osobiście w Biurowcu C, dział IDK, pokój nr 2 (adres jw.), na 15 min.  przed 

otwarciem ofert,  z dopiskiem na kopercie   OFERTA:  (odwodnienie IV- O/T) – IDK.  

 
III. Szczegółowe warunki przetargu 
W PIERWSZEJ KOPERCIE OFERENT OBOWIĄZANY JEST UMIEŚCIĆ: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż  6 m-cy  przed upływem terminu składania ofert, 

2. koncesje, zezwolenia, licencje jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia, licencji na podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu, 

3. posiadane referencje i zakres działania firmy, 
4. odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług o ile jest takim płatnikiem,  
5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i z warunkami przetargu, i przyjmuje wszystkie je  bez 

zastrzeżeń.                       
z regulaminem przetargu można zapoznać się na stronie http://www.kwbkonin.pl  

6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy przygotowanym przez Zamawiającego, nie wnosi do niego 
zastrzeżeń, zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty, 

7. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. 
8. stosowne pełnomocnictwa do uczestniczenia osób w negocjacjach i podejmowania wiążących decyzji w przypadku 

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i wyznaczenia negocjacji. W przypadku niestawiennictwa, 
złożona przez Państwa oferta uważana będzie za ostateczną. 

http://www.kwbkonin.pl/


W/w dokumenty powinny być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podać: 
dzień, miesiąc, rok). Oświadczenia winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.  
W przypadku wątpliwości KWB „Konin” w Kleczewie S.A. może żądać oryginału ww. dokumentów. 

  

W DRUGIEJ KOPERCIE OFERENT OBOWIĄZANY JEST UMIEŚCIĆ KONKRETNĄ OFERTĘ OBEJMUJĄCĄ: 
1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty. 
2. Ofertę cenową - ścisłe określenie przedmiotu oferty wraz z oferowanym wynagrodzeniem wyrażonym 

w PLN ze wszystkimi jego składnikami. 
 

Do oferty cenowej należy dołączyć wycenę szczegółową opracowaną wg cenników prac projektowych. 
Każdy temat wycenić osobno – zgodnie z zaproponowanym wzorem umowy 
Dodatkowo, oferent jest zobowiązany określić koszt niezbędnych uzgodnień i opłat administracyjnych, które poniesie 
Inwestor podczas uzgadniania projektu oraz uzyskania pozwoleń na budowę i pozwoleń wodnoprawnych .  

 

3. Terminy i warunki realizacji. 
4. Warunki gwarancji. 
5. Terminy i warunki płatności. 

 

IV.  Pozostałe warunki przetargu: 
 Oferent jest związany ofertą od dnia wskazanego jako dzień otwarcia ofert, aż do chwili zawarcia umowy, 

jeżeli zostanie wybrana jego oferta. 

 Oferent jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać Zamawiającemu umowę podpisaną 
przez osoby, które zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, upoważnione są do zawierania umowy w imieniu oferenta. 

 Wynagrodzenie ustalone w wyniku przetargu jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 KC. 

 Materiałów przesłanych w związku z przetargiem KWB „Konin” w Kleczewie S.A. nie zwraca, chyba, że 
odstąpiono od przetargu przed otwarciem ofert. 

 W negocjacjach (jeżeli zostaną ogłoszone) muszą brać udział pełnomocnicy Oferenta wpisani do rejestru i w 
składzie umożliwiającym podejmowanie czynności prawnych lub upoważnione przez ww. inne osoby na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa do uczestniczenia w przetargu i składania wiążących oświadczeń w 
sprawie objętej przetargiem. 

 Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz 
przepisów wydanych przez Prezesa KWB „Konin” w Kleczewie S.A. określających tryb organizowania 
przetargów przez KWB „Konin” w Kleczewie S.A. (Zarządzenie nr 19 z dnia 20.07 2004 r. z późniejszymi 
zmianami; w sprawie zakupu i dostawy materiałów, części zamiennych, dóbr gotowych i wykonywania 
usług dla KWB "Konin" w Kleczewie S.A. oraz powoływania komisji przetargowych /negocjacyjnych/ ). 

 
V.   Kopalnia “Konin” w Kleczewie S.A. zastrzega sobie prawo do : 

 zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz odwołania przetargu 

 swobodnego wyboru oferty, unieważnienia wyboru oferty bez podania przyczyny, zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert, uznania, że wybór nie dał rezultatu bez podania przyczyn, odrzucenia 
ofert nie spełniających warunków wyboru oferty 

 wyznaczenia negocjacji w dniu przetargu lub dniach następnych,  

 odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert. 

 
VI.  Bliższych informacji udzielą: 

 Koordynator  nad całością    -   mgr inż. Antoni Kuśnierczak  TWI tel. 63 247 53 56      

 w zakresie technicznym w branży:  
-  elektroenergetyczna  -  mgr inż.  Grzegorz Frąckowiak     TEA tel. 63 247 67 08 
-  technologii górniczej   -  mgr inż. Zbigniew Jagodziński    TTG tel. 63  247 62 79 
-  hydrotechnicznej   -  mgr inż.  Marek Bryl  TMG tel. 63 247 65 35 
-  hydrogeologicznej  -  mgr  Dariusz Gradecki   TMG tel. 63 247 62 82 
-  teletechniczna / telekomunikacyjna -  Jerzy Krakowski   EA tel. 63 247 65 97 
-  automatycznej   -  inż. Hieronim Jabłoński   EA tel. 63 247 63 40 
-  komunikacyjna / drogowa    -   mgr inż. Grzegorz Maciejewski  IB tel. 63 247 64 59 
-  budowlana   -   mgr inż. Piotr Dryjański  IB tel. 63 247 67 38 
-  sanitarna, wod. – kan.  -   mgr inż. Dariusz Rogowski  IB tel. 63  247 67 19 
-  ochrona środowiska  -  mgr inż.  Arkadiusz Michalski  TOS tel. 63 247 67 20 
      -   mgr  Lucyna Mazurek   IR tel. 63 247 65 52   



 w zakresie realizacji obowiązków umownych -  mgr Aleksandra Jaworska IDK tel. 63 247 60 49  

 w zakresie szczegółowych warunków przetargu -  mgr Katarzyna Świątek      IDK tel. 63 247 60 94 
 
 
 
 
 
W załączeniu :  Wytyczne projektowe  

1) mapa obejmująca teren inwestycji  -  zał. 1  
2) Wzór umowy obowiązujący Oferenta  -  zał. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(wzór)                                                                  Umowa  nr .......................               załącznik nr 2 

W  dniu   ..................................................  w      Kleczewie    pomiędzy : 
Kopalnią   Węgla    Brunatnego     „KONIN„   w     Kleczewie     Spółka   Akcyjna,     ul.  600-Lecia  9,   62-540  
Kleczew      NIP  665-000-31-47       zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 
IX Wydział Gospodarczy  pod nr KRS 0000010058,       zwaną  dalej  „Zamawiającym”,    którą reprezentują: 
1. Prezes Zarządu   Dyrektor Generalny          -   dr Sławomir Mazurek    
2. . ....................................................................................................................................................................................... 
a  .......................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
zwanym  w dalszej treści umowy Jednostką Projektowania  reprezentowaną  przez : 

1. ................................................................................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................................................................................. 

została zawarta umowa o treści : 
 

§  1. 
 

1. Jednostka Projektowania zgodnie z wygranym przetargiem nieograniczonym zobowiązuje się do wykonania 
wielobranżowego projektu w dwóch częściach pn:  

 

„Odwodnienie - etap IV O/Tomisławice wraz z rozbudową pompowni Pt 1 i przerzut wód 
do Jeziora Głuszyńskiego” 

 
1)   Część I dokumentacji:  Odwodnienie - etap IV O/Tomisławice wraz z rozbudową pompowni Pt 1 
2)  Część II dokumentacji: Przerzut wód do Jeziora Głuszyńskiego 

 
2. Zakres zgodnie  z pełną treścią ogłoszenia na stronie internetowej www.kwbkonin.pl  (znak pisma D/DI/TPP/IDK-

AJ-2021- 09/2010 z dnia 01.06.2010 r.) oraz protokółem z przetargu/negocjacji nr 09/2010  z dnia  24.06.2010 r. 
3. W dokumentacji należy umieścić rozwiązania wszystkich kolizji projektowanej inwestycji (w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę) z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem nadziemnym, 
naziemnym i podziemnym, jeżeli takie występują. 

4. Jednostka Projektowania umieści w projekcie budowlanym opinie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż., 
bhp i ergonomii  oraz sanitarnohigienicznych,  jeżeli takie są wymagane. 

5. Jednostka Projektowania wykona kosztorysy nakładczy i inwestorski wg KNR w programie kosztorysowym 
WINBUD, z kopią zapasową (w wyżej wymienionym programie) na nośniku elektronicznym. 

6. Powyższe dokumentacje Jednostka Projektowania wykona zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, normami państwowymi oraz obowiązującymi przepisami. 

7. W dokumentacji Jednostka Projektowania zamieści wykaz norm, rozporządzeń, specyfikacji technicznych 
zastosowanych podczas projektowania. 

8. W przypadku zgłoszenia przez właściwy organ zastrzeżeń do projektu będącego przedmiotem umowy Jednostka 
Projektowania, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dostosuje, w ramach niniejszej umowy, projekt 
do wymagań określonych przez ten organ. 

9. Jednostka Projektowania na etapie wykonywania projektu budowlanego będzie współpracować ze służbami 
Zamawiającego tak, aby na bieżąco móc uzyskać warunki techniczne rozwiązań skrzyżowań oraz przebudowy 
wszelkich obiektów i urządzeń (rozwiązania kolizji) występujących na terenie projektowanych obiektów. 

10. Jednostka Projektowania nie może wykorzystać przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji (określonej 
w § 6 ust.1 pkt . 1), 2), 3) do innego celu niż wykonanie przedmiotu umowy ani przekazywać jej osobom trzecim. 

11. Zamawiający uzyska:   mapy do celów projektowych, zgody właścicieli gruntów,  uzgodnienia z instytucjami,  wypisy 
z ewidencji gruntów,  pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawne oraz na życzenie Jednostki Projektowej (jeżeli 
będą wymagane) -  podstawowe badania geotechniczne – profile geotechniczne płytkich wierceń badawczych (bez 
dokumentacji geotechnicznej) – w miejscach wskazanych przez Jednostkę Projektowania. 

 

§ 2. 
 

1. Terminy wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu strony ustaliły następująco:  
 

  

http://www.kwbkonin.pl/


1)  Część I dokumentacji:   Odwodnienie - etap IV O/Tomisławice wraz z rozbudową 

pompowni Pt 1 
  
a) podanie zakresu inwentaryzacji geodezyjnej, do wykonania przez Kopalnię brakujących map do celów 

projektowych        
b) projekt budowlany we wszystkich niezbędnych branżach składający się z: 

b) 1  projektu zagospodarowania terenu    (dla całej części inwestycji)     
b) 2  projektu architektoniczno-budowlanego (dla poszczególnych branż oddzielnie)   

c) projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach (poszczególne branże oddzielnie)  
d) kosztorysy (inwestorskie i nakładcze). 
e)  zapis elektroniczny projektów budowlanych i wykonawczych na płytach CD w pliku *.dwg   - 

w tym lokalizacja obiektów w formie plików *.dgn (Microstation V7) z ustawieniami stosowanymi przez  
Zamawiającego oraz kosztorysów w programie kosztorysowym Winbud.  

f) projekty  organizacji ruchu (wymagane przepisami prawa) 
g) wszelkie wymagane operaty wodnoprawne 
h) zapis elektroniczny POR oraz operatów  na płytach CD. 
 

2)  Część II dokumentacji: Przerzut wód do Jeziora Głuszyńskiego 

 
a) podanie zakresu inwentaryzacji geodezyjnej, do wykonania przez Kopalnię map do celów projektowych    
 

b)  raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (m.in. związany z odprowadzeniem wód 
do Jeziora Głuszyńskiego) z wnioskiem i materiałami  do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej  

 

c) projekt budowlany  we wszystkich niezbędnych branżach składające się z: 
d)1  projektu zagospodarowania terenu    (dla całej części inwestycji)     
d)2  projektu architektoniczno-budowlanego (dla poszczególnych branż oddzielnie)   

d) projekty wykonawcze we wszystkich niezbędnych branżach (poszczególne branże oddzielnie)  
e) kosztorysy (inwestorskie i nakładcze). 
f) zapis elektroniczny projektów budowlanych, wykonawczych oraz raporty na płytach CD w pliku *.dwg - 

w tym lokalizacja obiektów w formie plików *.dgn (Microstation V7) z ustawieniami stosowanymi przez  
Zamawiającego oraz kosztorysów w programie kosztorysowym Winbud.  

g) projekty  organizacji ruchu (wymagane przepisami prawa)  
h) wymagane operaty wodnoprawne 
i) zapis elektroniczny POR oraz operatów  na płytach CD. 
         

 
§ 3. 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi   :            

łącznie     -   ……………………… zł 
słownie :  ……………………………………… 

 
w tym: 

1)    Część I dokumentacji:  Odwodnienie - etap IV O/Tomisławice wraz   
z rozbudową pompowni Pt 1 

łącznie     -   ……………………… zł 
słownie :  ……………………………………… 

 
w tym za wykonanie: 
a) projekt budowlany                -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 
b) projekty  wykonawcze z kosztorysami                      -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 
c) projekty organizacji ruchu  (wymagane przepisami prawa)                  -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 
d) operaty wodnoprawne   (wymagane przepisami prawa)           -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 

 
 

- 30.09.2010 r. 
 

- 09.07.2010 r. 

- 30.10.2010 r. 
 

- 09.07.2010 r. 

- 30.08.2010 r. 



2)   Część II dokumentacji:  Przerzut wód do Jeziora Głuszyńskiego 
łącznie         -   ………………............……… zł 

słownie :  ……………………………………… 
 
w tym za wykonanie: 
a) Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko                 -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 
b) projekt budowlany                -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 
c) projekty  wykonawcze z kosztorysami                      -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 
d) projekty organizacji ruchu  (wymagane przepisami prawa)           -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 
e) operaty wodnoprawne  (wymagane przepisami prawa)           -  ………………………………zł. 

słownie :  ……………………………………… 
 
2. Wymienione wyżej wynagrodzenia stanowią kwotę ryczałtową zgodnie z art. 632 KC. 
3. Dla wyżej wymienionych wynagrodzeń doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT. 

 
§ 4. 

1. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego 
i wielokrotnego wykorzystywania dla własnych potrzeb dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. 

2. W ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy Jednostka Projektowania wyraża zgodę na dokonywanie 
wszelkich zmian w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy pod warunkiem, że zmiany będą dokonywane 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

§ 5. 
1.   Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty 

na ryzyko Jednostki Projektowania w sposób następujący:   
1) Dokumentację projektową dostarczyć w ilościach: 

a) Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tylko dla cz. II dokum.)  -  5 egz., wersja papierowa  
-   oraz na nośniku CD  - 2 szt. ( lokalizacja obiektów w formie plików *.dgn (Microstation V7) 

b) projekty budowlane (dla każdej części dokumentacji oddzielnie) we wszystkich niezbędnych branżach 
składające się z: 
c) 1 projektu zagospodarowania terenu (obejmującego całą część inwestycji) -5 egz. wersja papierowa 
c) 2 projektu architektoniczno-budowlanego (dla poszczególnych części i branż oddzielnie) –  po 5 

egz. -  wersja papierowa 
c) projekty wykonawcze  (dla poszczególnych części i branż oddzielnie) -  po 6 egz. -  wersja papierowa 
d) projekt budowlany, projekty wykonawcze, raporty w wersji elektronicznej na nośniku CD - po 2 egz. w pliku *.dwg   - 

w tym lokalizacja obiektów w formie plików *.dgn (Microstation V7) z ustawieniami stosowanymi przez 
Zamawiającego.  

e) projekty organizacji  ruchu (wymagane przepisami prawa) -  po 5 egz.  -  wersja papierowa  +  2 egz. płyty 
CD z zapisem elektroniczny 

f) operaty wodnoprawne (wymagane przepisami prawa)  -  po 6 egz.  -  wersja papierowa +  2 egz. płyty 
CD z zapisem elektronicznym. 

2) Dokumentację kosztową wg KNR, w programie kosztorysowym Winbud  dostarczyć: dla części I i II oddzielnie 

a) kosztorysy nakładcze   -  po 4 egz. (wersja papierowa), 

b) kosztorysy inwestorskie  - po  2 egz. (wersja papierowa), 

c) wersję elektroniczną kosztorysu w ww. programie na nośniku elektronicznym  CD  - po 2 egz. 
2.   Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy jest pismo 

wysyłkowe lub protokół zdawczy podpisany przez obie strony z oświadczeniem Jednostki Projektowania, że 
przekazana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
§ 6. 

1.  Zamawiający zobowiązany jest przekazać Jednostce Projektowania  następujące dane, dokumenty i materiały:  
1) Poniższe dokumentacje,   wg zapotrzebowania Jednostki Projektowania  – do 30.06.2010r.: 

a) opracowane przez Poltegor Projekt: 
a)   1  Plan generalny O/Tomisławice. 
a)   2  Wielobranżowy projekt odwodnienia wkopu otwierającego O/Tomisławice    
a)   3  Projekt zagospodarowania terenu O/Tomisławice 



a)   4  ZTE O/Tomisławice,   
a)  5 Wielobranżowa koncepcja eksploatacji złoża węgla brunatnego Tomisławice wraz z koncepcją 

odstawy węgla do elektrowni.  
a) 6 Kompleksowa dokumentacja projektowa dotycząca odwodnienia odkrywki Tomisławice. 

Wielobranżowa koncepcja odwodnienia eksploatacji górniczej 
a)   7 Projekt odwodnienia O/Tomisławice Etap III – odwodnienie powierzchniowe i wgłębne wraz z 

pompownią Pt1 
a)   8  Projekt odwodnienia spągowego z osadnikiem wód brudnych O/Tomisławice. 

b) opracowaną   przez Eko – Projekt   Koncepcję przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w związku 
z planowaną eksploatacją O/Tomisławice 

c) opracowany przez MERRID CONTROLS  - Projekt Systemu zdalnego sterowania  i monitoringu 
odwodnienia  O/Tomisławice.   

d) opracowaną przez Modern - Projekt  -  Przebudowę sieci SN 15 kV i nn Koncernu Energa – Operator SA 
na O/Tomisławice. 

e) Opracowany przez ATREM Przeźmierowo – projekt  Budowa stacji redukcyjnych 30/6 kV SRT 2, SRT 3,  
SRT 4. 

f) Opracowany przez ENVIROTECH – Poznań  Odwodnienie O/Jóźwin IIB wraz z przepompownią – Etap II (dotyczy 
projektu przepompowni)  

g) Opracowany przez  Energoprojekt – Poznań Projekt koncepcyjny przebudowy linii napowietrznej 220 kV 
Pątnów – Włocławek. 

h) Opracowany przez Elektrobudowa Katowice – projekt Budowy stacji elektroenergetycznej Sgs 7. 

i) Dokumenty: 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚiZP – 
7624/5/2006 z dnia 07.08.2007 r. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OŚiZP – 
7624/8/2007 z dnia 04.04.2008 r. 

 oraz inne materiały, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, będące w posiadaniu przez Zamawiającego 

2) Koncepcję lokalizacyjną (dotyczy Przerzutu wód do Jeziora Głuszyńskieg), wskazaną i wstępnie 
zatwierdzoną z właścicielami przez Zamawiającego -   30.06.2010 r. 

3) Analizę i ocenę warunków hydrologicznych w zlewni Jeziora Głuszyńskiego (wstępną)  -   15.08.2010 r. 

4) Mapy z postępami frontów roboczych -  w formie elektronicznej   -   30.06.2010 r. 

5) Mapy ewidencyjne   -    do 09.07.2010 r. 

6) Aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych - termin przekazania - 10.09.2010r. (pod warunkiem 
dostarczenia przez Jednostkę Projektowania zakresu inwentaryzacji geodezyjnej - do  09.07.2010 r.) 
Określone w § 2 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) niniejszej umowy terminy wykonania projektów, ulegną przedłużeniu 
o liczbę dni opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu map, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

7) Czyste pliki .dgn (Microstation) z ustawieniami stosowanymi przez służby Kopalni -   do 09.07.2010 r.  
 
 

§ 7. 
1. Jednostka Projektowania na wykonany przedmiot umowy udziela  ..... miesięcy gwarancji i rękojmi licząc od daty 

zatwierdzenia przez Zamawiającego protokółu odbioru przedmiotu umowy. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi wykonywane będą wg zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Jednostka Projektowania zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady w terminie do 
2 tygodni, od daty pisemnego ich zgłoszenia lub daty otrzymania decyzji z Organu zatwierdzającego 
(opiniującego), mającej na celu wprowadzenie ewentualnych poprawek, lub w innym wskazanym przez 
Zamawiającego i pisemnie potwierdzonym terminie. 

3. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia jej 
usunięcia.  

 
§ 8. 

1. Zamawiający dokona płatności Jednostce Projektowania w roku 2010, za wykonany i dostarczony 

przedmiot umowy zgodnie z w § 2 ust.1.,kwoty nie przekraczającej 100 000,00 zł. (netto) 

-słownie: sto tysięcy złotych 00/100.  
Płatność pozostałej kwoty  określonej w  § 3 ust.1. w roku 2011 (z zachowaniem zapisu § 8. ust.2),    

2. Jednostka Projektowania, po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 
ust.1. wystawi (z zachowaniem zapisu § 8.ust. 1): 



1) faktury do wysokości ………. % wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust.1. pkt. 1), ppkt  od a) 

do d) oraz pkt. 2), ppkt  od b)  do e)  po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu poszczególnych 
elementów umowy określonych odpowiednio w  § 2 ust.1, pkt. 1), ppkt. od b)  do h)  oraz  pkt.  2),  od c)  do i) .   

 
2) faktury do wysokości …… % ( do 100%) wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust.1. pkt. 1), ppkt  

b),  c) oraz pkt. 2), ppkt  c), d), po komisyjnym odbiorze poszczególnych elementów umowy i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, Protokółu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy. 
 

3) faktury do wysokości …… % ( do 90%) wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust.1. pkt. 1), ppkt  a), 
d)  oraz pkt. 2), ppkt  b), e) po komisyjnym odbiorze poszczególnych elementów umowy i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, Protokółu komisyjnego odbioru przedmiotu umowy. 

 
4) faktury do wysokości 10% wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust.1. pkt.1), ppkt  a),d) oraz pkt. 2), 

ppkt b),e),po otrzymaniu przez Zamawiającego (odpowiednio) pozwolenia na budowę albo pozwolenia 
wodnoprawnego. Podstawą do wystawienia faktury będzie powiadomienie Jednostki Projektowania 
o otrzymaniu powyższych pozwoleń (lub o ich braku) przez Zamawiającego. 
 

5) fakturę do wysokości 70 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. pkt.2), ppkt a)  po wykonaniu i 
dostarczeniu Zamawiającemu  elementu umowy  zgodnie z § 2 ust.1, pkt.2), ppkt b), 

6) fakturę do wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1. pkt.2), ppkt a) po otrzymaniu przez 
Zamawiającego Decyzji środowiskowej. Podstawą do wystawienia faktury będzie powiadomienie Jednostki 
Projektowania o otrzymaniu powyższej Decyzji (lub jej braku)  przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przekazania mu poszczególnych elementów umowy zgodnie § 2, dokona 
komisyjnego odbioru, a w przypadku wystąpienia wad wyśle do Jednostki Projektowania pismo, w którym 
wskaże dostrzeżone wady / braki oraz wyznaczy termin ich usunięcia, nie krótszy niż 7 dni od daty otrzymania 
pisma przez Jednostkę Projektowania. 
Procedura opisana w zdaniu poprzedzającym obowiązuje aż do całkowitego usunięcia wad. 

3. Zapłata za wykonany i dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie polecenia przelewu z konta 
Zamawiającego na rachunek Jednostki Projektowania .......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................   następująco: 
1) do wysokości …………………………… % wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.1  -    w terminie 

30 dni od daty doręczenia faktur, 

2) pozostałe 10 % oraz 30 % wartości przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty doręczenia faktur końcowych. 
 

§ 9. 
 

1. Do kierowania nad pracami projektowymi ze strony Jednostki Projektowania wyznacza się: 
........................................................................................................................... 

2. Jako koordynatora ze strony Zamawiającego wyznacza się:           
1) w zakresie technicznym:    -    mgr inż. Antoni Kuśnierczak tel.  63  247 53 56 
2) w zakresie realizacji obowiązków umownych     -   mgr Aleksandra Jaworska tel. 63  247 60 49 

 
§ 10. 

1. Jednostka Projektowania  zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowania w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego netto, za część przedmiotu umowy, która nie została wykonana.  
2) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za każdy 

dzień zwłoki , za tę część przedmiotu umowy co do której Jednostka Projektowania pozostaje w zwłoce, 
3) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu 

umowy, co do której Jednostka Projektowania pozostaje w zwłoce w usunięciu wad , za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin usunięcia wad. 

2. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowania kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, za część przedmiotu umowy, która nie została 
wykonana . 

3. Jeśli w toku wykonywania umowy Jednostka Projektowania stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 
podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie spełnione w terminie określonym w umowie, 
Jednostka Projektowania niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia 
opóźnienia podając w zawiadomieniu prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 



4. W przypadku opóźnienia Jednostki Projektowania w dostarczeniu przedmiotu umowy potwierdzonego pisemnym 
zawiadomieniem Jednostki Projektowania w myśl postanowień ustępu poprzedzającego, Zamawiający 
wyznaczy jej dodatkowy termin na wykonanie umowy nie krótszy niż 14 dni, a w razie jego bezskutecznego upływu 
Jednostka Projektowania popada w zwłokę. W przypadku, gdy termin dostarczenia przedmiotu umowy upłynął 
a Jednostka Projektowania uprzednio nie zawiadomiła Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia 
opóźnienia, w myśl postanowień ustępu poprzedzającego, strony przyjmują, że Jednostka Projektowania 
pozostaje w zwłoce od dnia następującego pod dniu, określonym w umowie jako termin dostarczenia przedmiotu 
umowy.   

5. W przypadku, gdy zwłoka Jednostki Projektowania w dostarczeniu przedmiotu umowy wynosi, co najmniej 
14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując wedle swego wyboru roszczenie o zapłatę kar 
umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy albo roszczenie 
o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowania. 

6. Gdy kara umowna nie pokrywa szkody wierzyciel będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 11. 

1. Wszystkie sprawy wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

§ 12. 
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 

 
§ 13. 

1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego. 
ZAMAWIAJĄCY :                                                    JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA : 

 

 


