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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
I.

Zamawiajqcy:
W^GLOKOKS KRAJ Spolka z ograniczonq odpowiedzialnoscia.
41-940 Piekary Slqskie, ul. Gen. Jerzego Zi^tka
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydziai Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www. wecilokokskrai,pi
Sposob komunikowania sie z Wykonawcami zostal okreslony w dalszej czesci SIWZ.
Godziny urzedowania: od poniedzialku do piajku od 7°° do 15°°
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcy-weqlokoks.coig.biz

II.

Tryb udzielenia zamowienia.

1. Niniejsze post^powanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie
z Regulaminern udzielania zamowieri w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. T zwanym dalej
Regulaminem.
2. Wycia_g z Regularninu, o ktorym mowa w ust. 1, dostepny jest dla Wykonawcow na stronie
internetowej WEjGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiaja_cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert cz^sciowych. SkJadana oferta winna
obejmowac caly zakres rzeczowy zamowienia.
4. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
5. Zamawiaja_cy nie dopuszcza mozliwosci powierzenia czesci zamowienia do wykonania przez
podwykonawcow.
III.

Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest
Wymiana uszkodzonych przeszklen w budynku nadszybia szybu ,,J6zef" w W^GLOKOKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
2. Szczegolowy zakres zamowienia oraz wymagania prawne i techniczno-uzytkowe okreslono
w Zata_czniku nr 1 do SIWZ.
IV. Termin realizacji zamowienia i warunki gwarancji
1. Wymagany okres realizacji zamowienia do 5 miesi^cy od dnia zawarcia umowy.
2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiaty: co najmniej 24 niiesiqco
od dnia podpisania kohcowego protokolu odbioru robot,
3. Wykonawca zapewni bezplatne i natychmiastowe usuni^cie wszelkich wad, ktore ujawni^ sie
w okresie gwarancji.
V.

Opis warunkow udziafu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spefniania
tych warunkow,
O zamowienie mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spelniaj^ warunki dotyczgce:

1. posiadania wiedzy i doswiadczenia, to znaczy:
Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert w postepowaniu
o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wykonali w zakresie niezbednym do wykazania speiniania warunku wiedzy i doSwiadczenia co
najmniej jedn^ robot? budowlanq stanowia^cei przedmiot zamowienia o iqcznej wartosci netto
nie mniejszej niz 120 000,00 PLN.
Pocf po/ec/em robot budowlanych odpowiadajqcych swoim rodzajem robotom stanowiqcym przedmiot
zamowienia, Zamaw/a/acy rozumie roboty polegajqce na wymianie uszkodzonych przeszklen
w budynku nadszybia jak rowniez roboty polegajqce na remoncie, przebudowie istniejqcych
konstrukcji ram okiennych.
W przypadku Wykonawcow, przedstawiajqcych wartosci wykonanych robot w walutach obcych,
Zamawiajqcy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wedfug sredniego kursu NBP ogtoszonego
ostatniego dnia roku, w ktorym roboty wykonano, a w przypadku robot wykonanych w roku biezqcym
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wecttug sredniego kursu NBP ogtoszonego dnia poprzedzajqcego dzien, w ktorym upfywa termin
skiadania ofert.
W zwiqzku z powyzszym wartosci wykonanych robot okresione w walutach obcych nalezy
wyszczegolnic oddzielnie dla kazdego roku kalendarzowego.
2. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym do wykonania zamowienia, to znaczy
Wykonawcy, ktorzy zapewniaja, w catosci niezbedny material oraz narzedzia i sprzet specjalistyczny,
posiadaja_cy wlasciwe atesty i dopuszczenia przy czym zastosowane rnateriaty winny odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia, to znaczy Wykonawcy ktorzy
dysponuja. lub beda_ dysponowac:
1) co najmniej jedna. osobq posiadaj^ca, uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeh lub rownorzedne, wraz
z przynaleznoscia_ do stosownej Izby Inzynierow Budownictwa,
2) co najmniej jo cinq osobq dozoru nadzoruja^ca, prace, ktora musi posiadac stwierdzenie
kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalnosci budowlanej w podziemnych zakladach gorniczych
wydobywajqcych wegiel kamienny,
2) co najmniej dwiema osobami ktore posiadaja, uprawnienia do pracy na wysokosci powyzej
3 metrow;
Zamawiafacy dopuszcza posiadanie kwalifikacji/uprawnien rownowaznych dla wyzej wymienionych
osob, tzn. wydanych na podstawie wczesniejszych przepisow o He nie utracify one swojej waznosci
w aspekcie zmiany stanu prawnego;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia;
5. niezalegania z uiszczaniem podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z wyjajkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na
raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wlasciwego organu;
6. nieznajdowania si§ w stanie likwidacji lub upadtosci za wyjajkiern Wykonawcow, ktorzy
po ogloszeniu upadtosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu jezeli uktad
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj§ majajku upadlego.
Ocena warunkow spefnienia udziatu w post^powaniu, zostanie dokonana metoda. spetnia/nie
spetnia na podstawie ztozonych przez Wykonawcow, a wymaganych przez Zamawiajqcego
dokumentow i oswiadczen.
VI.

Dokumenty i oswiadczenia w celu wykazania speinienia warunkow udziafu w postepowaniu.
Zamawiaiacy zada przedtozenia wraz z oferta:
1. Oswiadczenia o spelnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, ztozone na druku Formularza
ofertowego stanowi^cego Zata.cznik nr 2 do SIWZ,
2. Wykazu wykonanych / wykonywanych robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
speJniania warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pie.ciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania zgodnie z ZaJgcznikiem Nr 3 do
SIWZ oraz zala_czeniem dokumentow potwierdzaja_cych, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowianej i prawidtowo ukohczone;
3. Wykazu osob, ktore beda_ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich
uprawnien i kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamowienia oraz informacjg
o podstawie do dysponowania tyrni osobami - zgodnie z Zafqcznikiem nr 4 do SIWZ. Wykonawca
do oferty dola_czy zaswiadczenia i stwierdzenia kwalifikacji osob, ktore beda, uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej przez Wykonawcy za
zgodnosc z oryginaJem.
4. Aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru jezeli odrebne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru
a w stosunku do osob fizycznych oswiadczenia w zakresie nie znajdowania sie w stanie likwidacji lub
upadtosci za wyja_tkiem Wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sa_du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majajku upadtego, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesie.cy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a dla Wykonawcow, ktorzy prowadza, dziatalnosc na podstawie innych dokumentow ten dokument;
5. Oswiadczenia o braku zaleglosci w optacaniu podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji organu podatkowego - ztozone na druku formularza ofertowego;
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6. Oswiadczenia o nie zaleganiu z oplacaniem oplat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
i spoteczne, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu - ztozone na druku formularza ofertowego;
7. Jezeli Wykonawca ma siedzib§ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt. 4 sklada dokurnent wystawiony w kraju, w ktorym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania. Termin okreslony w pkt, 4 stosuje si§ odpowiednio;
Wszystkie dokumenty skladanc przez Wykonawc§ majq bye skladane w formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnosc z oryginatem" przez Wykonawce lub przez osoby
upowaznione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporzqdzone w jezyku obcym
musza, bye skiadane wraz z tlumaczeniem na j§zyk polski.
Wykonawca moze polegac - na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamowienia lub zdolnosci finansowych - innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego fqczqcych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnic
Zamawiajqcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbqdnymi do realizacji zamowienia,
w szczegolnosci przedstawiajqc w tym celu oryginat pisemnego zobowiqzania takich podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezb$dnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.
VII.

Inne dokumenty w celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamowienia odpowiada
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajqcego.
W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okreslonym
w SIWZ Zamawiajgcy za_da rowniez nast^puja^cych dokumentow i oswiadczeh:

1. OryginaJu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawc? dokumentow
i oswiadczeh wskazujqcych, ze Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z obowia_zuJ3cymi przepisami prawa i wymaganiami Zamawiaj^cego okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.
2. Oswiadczenia Wykonawcy, ze:
• pracownicy wskazani do realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnieni sa_ na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia osoby te
bedq posiadac aktualne, wymagane badania lekarskie;
• posiada odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji przedmiotu zamowienia;
3) posiada ubezpieczenie OC na dzialalnosc obejmuJ3ca_ rodzaj robot odpowiadajqcych robotom
stanowiqcym przedmiot zamowienia, na okres prowadzenia tych robot;
- zgodnie z Zaiqcznikiem Nr 5 do SIWZ;
3. Oswiadczeh/dokumentow wymienionych wcz. {El, ust. 1, Zatqcznika Nr 1 do SIWZ.
4. Oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajqcego mozliwosc korzystania odplatnie z uslug swiadczonych
przez Zamawiajqcego, zgodnie z Zatqcznikiem nr 6 do SIWZ.
VIII. Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotow sktada wspolnie oferte.
1. Wykonawcy mog^ wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponosza^
solidarn^ odpowiedzialnosc za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiaj^ pelnomocnika do reprezentowania
ich w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w post^powaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia. Wszelka, korespondencj§ zwigzanq z prowadzonym post^powaniem
Zamawiajqcy bedzie prowadzii wylqcznie z ustanowionym pelnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy oferte sktada kilka Wykonawcow wspolnie, oferta oraz wszystkie zalqczniki
musza_ bye podpisane przez petnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcow lub osoby
reprezentuj^ce poszczegolnych Wykonawcow sk}adajg_cych oferte. wspolnq.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawcow skfada ofert^ wspolnie, do oferty nalezy zalg.czyc:
1) pelnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieii wszystkich pozostatych
Wykonawcow,
2) dokumenty i Oswiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow, (jezeli ich
dola_czenie jest wymagane) potwierdzajqce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono jego
upadlosci, nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
1 zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty
zalegiych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
3) oswiadczenie o solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia - wedfug
wzoru Oswiadczenia, stanowigcym Zat^cznik Nr7 do SIWZ.
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5. Wykonawcy wspolnie ubiegaja_cy sie o udzielenie zamowienia musz§ wykazac, ze warunki dotycza.ce
wiedzy i doswiadczenia, potencjafu technicznego, osob zdolnych do wykonania zamowienia lub
zdolnosci finansowych spelniajq Ja,cznie i na ta. okolicznosc zalqczyc odpowiednie dokumenty (jesli sa_
wymagane). Jezeli jeden z Wykonawcow spelnia okreslone przez Zamawiajqcego warunki mozna
przedtozyc tylko dokumenty jego dotyczqce.
6. W przypadku wyboru wspolnej oferty Wykonawcow, Zamawiajqcy moze zaz^dac przed zawarciem
umowy, umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Do oferty nalezy dota_czyc:
1) wypetniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorern jaki stanowi ZaJ^cznik nr 2 do SIWZ,
2) oswiadczenie o zapoznaniu si§ z wyciajgiem z Regulaminu udzielania zamowien w W^GLOKOKS
KRAJ Sp. z o. o.
3) oswiadczenie o zapoznaniu sie z SIWZ oraz przyjeciu bez zastrzezen jej postanowien,
4) osA/viadczenie o zapoznaniu sie z Instrukcja^ dla Wykonawcow, zamieszczong na stronie
www.weglokokskraj.pl oraz ze w przypadku zawarcia umowy osoby realizujqce umowe po stronie
Wykonawcy zostanq zapoznane z ww. Instrukcja. - zgodnie z Zal^cznikiem Nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca moze zlozyc tyiko jedna_ oferte.
3. Oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia nalezy zlozyc w jednym egzemplarzu wyta.cznie
wformie pisemnej.
4. Oferta oraz wszystkie zal^czniki muszq bye sporzqdzone w jezyku polskim a dokumenty
sporzajdzone w innym jezyku winny bye przetlumaczone przez Wykonawce na jezyk polski i wraz
z tlumaczeniem do^czone przez Wykonawcy do oferty.
5. Oferta powinna bye zaopatrzona w spis wszystkich przedktadanych dokumentow i oswiadczeh
(zala_cznikow).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oswiadczenia i zatqczniki wymagajq podpisu osob
uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upowaznienie do podpisywania oferty i do wyst^powania w postepowaniu w imieniu Wykonawcy
nalezy zala_czyc do oferty w oryginale lub musi wynikac z przedstawionych dokumentow.
9. Wszelkie poprawki dokonane w tresci oferty (przed jej zlozeniem) musz$ bye naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osob podpisuja_cych oferte.
10. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty byly kolejno ponumerowane. Oferta powinna bye zszyta
w sposob utrudniajqcy jej zdekompletowanie.
11. Strony zawieraja_ce informacje nie wymagane przez Zamawiaj^cego (np. prospekty reklamowe
0 firmie, jej dziaialnosc itp.) nie podlegaj^ ocenie.
12. Wszystkie dokumenty i oswiadczenia (zalqczniki) skladane przez Wykonawcy powinny bye ztozone
w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawc? lub przez
osoby upowaznione do jego reprezentowania.
13. Dokumenty i oswiadczenia powinny potwierdzac spetnienie przez Wykonawce warunkow udzialu
w postepowaniu oraz spetnienie przez oferowany przedmiot zamowien wymagah okreslonych przez
Zamawiaja,cego, nie pozniej niz w dniu, w ktorym uplyn^ termin skladania ofert.
14. Tresc oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
15. Cena ofertowa musi bye okreslona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto
1 brutto, z wyodrebnieniem stawki podatku VAT - zgodnie z Zat^cznikiem Nr 2 do SIWZ.
16. Cena ofertowa musi uwzgledniac wszelkie koszty zwiqzane z realizacja, przedmiotu zamowienia.
17. Jezeli Wykonawca zamierza zamiescic w ofercie informacje beda.ce tajernnic^ przedsi^biorstwa
w rozurnieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503
z pozn. zm.) nie pozniej niz w terminie skladania ofert, musi zamiescic adnotacje ,,Tajemnica
przedsi^biorstwa" ze wskazaniem konkretnego punktu, ktorego dotyczy. Dodatkowo w spisie tresci
nalezy podac numery stron zawierajqce informacje objete tajemnic^ przedsi^biorstwa. Tajemnica
przedsiebiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych tresc kazdy
zainteresowany moze legalnie poznac. W szczegolnosci nie mozna zastrzec: nazwy i adresu
Wykonawcy, informacji dotyczgcych ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji
i warunkow platnosci.
X.

Warunki platnosci.
Wymagany termin ptatnoSci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpfywu faktury do
Zamawiajqcego, wystawionej na podstawie Protokotu odbioru wykonanej roboty budowlanej,
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podpisanego przez wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacj§ umowy.
Wyklucza sie stosowanie przedplat i zaliczek.
XI.

Wadium.
Zamawiajqcy odstepuje od obowiqzku wniesienia wadium.

XII.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajqcy odstepuje od zqdania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIII. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajqcy bedzie si§ kierowal przy wyborze
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

oferty wraz

1. Jedynym kryterium, ktorym Zamawiajqcy bedzie sie kierowal przy wyborze ofert jest cena netto
przedmiotu zamowienia - 100%. Przez cen§ netto przedmiotu zamowienia rozumie sie wszystkie
koszty, ktorych poniesienie niezb^dne jest dla prawidfowej realizacji przedmiotu zamowienia (koszt
zakupu materiatow, koszt usiugi sprzetu, koszt serwisu gwarancyjnego, itp.).
2. Ocenie wedlug kryterium zostana, poddane jedynie oferty nie podlegajqce odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejsza, uznana zostanie oferta z cenq najnizszq wedlug okreslonego w ust.
1 kryterium.
4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
z postanowieniarni Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiajqcy odstepuje od
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
XIV. Warunki umowy.
Istotne postanowienia, ktore wprowadzone zostanq do umowy, zostaty okreslone w Zafqczniku Nr 9
do SIWZ.
XV.

Termin zwia,zania oferta..

1. Wykonawca jest zwiqzany oferta, przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu zwiazania
oferta, rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.
2. Zawarcie umowy moze nastapic po uplywie terminu zwia_zania ofertg i nie jest wymagane jego
przedluzanie. Niemniej jednak, jezeli Zamawiajqcy uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystqpienia do Wykonawcow z wnioskiem o przedtuzenie terminu zwiqzania oferty o okres do 60
dni.
XVI. Zasady skiadania oferty.
1. Oferta pisemna winna bye ztozona w zaklejonej kopercie w nast^pujqcym miejscu:
W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Budynek ksi^gowosci, Dzial Zamowieri i Przetargow - I pi^tro, pok. nr 5A
do dnia 26.06.2018r. do godz. 12:00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

z dopiskiem:
,,Postepowanie o udzielenie zamowienia PRZZ/1558 pn.: Wymiana uszkodzonych przeszklen
w budynku nadszybia szybu ,,J6zef" w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek - nie otwierac przed 26.06.2018r. godz. 12:30"
oraz nazwa_ i adresem Wykonawcy.
Odpowiedzialnosc za wia^ciwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
Oferta powinna bye zarejestrowana i przechowywana w warunkach zapewniajqcej jej stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofert.
Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac oferte..
Zamawiajqcy niezwiocznie zawiadamia Wykonawce o ztozeniu oferty po terminie.
W przypadku oferty ztozonej za posrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w zaproszeniu oferta zostanie zwrocona na adres Wykonawcy - bez rozpatrzenia.
Przyjmujqcy oferte w sytuacji, w ktorej opakowanie z oferta. nosi slady naruszenia, zamieszcza na
wykazie zlozonych ofert stosownq adnotacj§. W takim przypadku Kornisja podejmuje decyzje
o dalszym post^powaniu wtym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po uptywie terminu do skladania ofert.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabrie/a Wiesner
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XVII. Otwarcie ofert.
1. Otwarcie zlozonych ofert nastapi wdniu 26.06.2018r. o godz. 12:30 w mieiscu:
W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dzial Zamowieh i Przetargow - I pi^tro, pok. nr 8
2. Otwarcie ofert jest jawne i nast^puje bezposrednio po uptywie terminu ich skfadania z tym, ze dzieri,
w ktorym uptywa termin skladania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3. W cz§sci jawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza ilosc otrzymanych ofert,
b) otwiera oferty w kolejnosci ich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotycza_ce ceny oferty,
terrninu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w ofertach.
Ceny ofert nie podaje sie w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreslony w SIWZ zawiera powyzej
30 pozycji cen jednostkowych.
4. Oferty otwiera si§ rowniez w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystaja, z prawa uczestniczenia
w cz^sci jawnej postepowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczqcy Komisji Przetargowej lub
osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.
XVIII. Sposob komunikowania.
1. Zamawiaja_cy ustala nast^puj^cy sposob komunikowania si§:
1) Wykonawcy zZamawiaja^cym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905
- faksem na nr (+48) 32 718-11 -74, i
- droga^ elektroniczn^ na adres: g.wiesner@weqiokokskrai.pi
b) uzupetnianie dokumentow:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905
- faksem na nr (+48) 32 718-11 -74
c) wyjasnienia tresci ofert, dokumentow, raza_co niskiej ceny:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905
- faksem na nr (+48) 32 718-11 -74,
d) pozostate oswiadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905
- faksem na nr (+48) 32 718-11 -74,

Bytom, lub

Bytom, i

Bytom, i

Bytom, lub

Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna
2) Zamawiaja.cy z Wykonawcami:
Zawiadomienia, wezwania oraz informacje b$dzie przekazywal wykonawcom:
a) pisemnie, lub,
b) faksem na nurner wskazany w ofercie, lub
c) drog3 elektroniczna;
- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomien lub informacji dotycza,cych postepowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy http://wealokokskrai.pl/pl/nasza-firma/dostawcv/profil-nabvwcy
2. Osobq udzielajgca. informacji dotyczqcych przedmiotu zamowienia ze strony Zamawiaj^cego jest:
Gabriela Wiesner - q.wiesner@weqlokokskrai.pl
Wyjasnienia udzielane sa. od poniedziatku do piqtku w godz. od 07:00 do 15:00.
XIX.

Zasady udzielania wyjasnien i modyfikacji.

1.

Wszelkie oswiadczenia i zawiadomienia skladane w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
winny bye przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiaja_cego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy jest
zobowi^zany niezwlocznie udzielic wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ wplynela
do Zamawiaja_cego na mniej niz 3 dni przed terminem skiadania ofert.
3. Tresc zapytah (bez ujawniania zrodla zapytania) wraz z wyjasnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajqcy moze przed upJywem terminu skladania ofert
zmodyfikowac tresc SIWZ. Jezeii zmiana ta jest istotna w szczegolnosci dotyczy kryteriow
Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Wiesner
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oceny ofert, warunkow udziatu w postepowaniu lub sposobu oceny ich spefnienia. Zamawiajacy
moze przedluzyc termin skladania ofert o czas niezb^dny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Dokonana, w ten sposob modyfikacje Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
XX.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

XXI.
1.

2.
XXII.
1.
2.
3.
4.

Informacje dodatkowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia rozliczeh w walutach obcych.
Ocenie nie podlegajq oferty ktore zostaly zlozone przez Wykonawcow wykonuj^cych wczesniej
zamowienie d!a Zamawiaja_cego z nienalezyta_ starannosci^, a w szczegolnosci polegajgcych na:
1) niewykonaniu zamowienia w terminie z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,
2) dostarczeniu towarow o niewlasciwej jakosci,
3} niewywiazaniu sie z warunkow gwarancji lub r^kojmi,
4) wykonaniu uslugi lub roboty budowlanej obarczonej wadg powodujqca^ koniecznosc poniesienia
przez Zamawiaja.cego dodatkowych nakladowfinansowych,
5) rozwi^zaniu umowy z Wykonawcy lub odst^pieniu od umowy z przyczyn lez^cych po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszcz^ciem postepowania.
Komisja Przetargowa moze zadac od Wykonawcow wyjasnieh dotycz^cych tresci zlozonej oferty.
Komisja Przetargowa kazdorazowo wzywa Wykonawcow, ktorzyw terminie sktadania ofert:
1) nie zlozyli stosownych pelnomocnictw, oswiadczeri lub dokumentow,
2) zbzyli pelnomocnictwa, oswiadczenia lub dokumentyzawieraj^ce bledy,
do ich uzupelnienia w okreslonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupelnienia konieczne bybby
uniewaznienie postepowania lub odrzucenie oferty.
Oswiadczenia i dokumenty podlegajqce uzupelnieniu winny potwierdzac spetnienie warunkow
udziafu w postepowaniu przez Wykonawcow na dzieh wyznaczony przez Komisje_ Przetargow'q jako
dzieh uzupelnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie oraz omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwlocznie powiadamiajqc o tym Wykonawce.
2) inne omylki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z SIWZ, niezwtocznie powiadamiaj^c o tym
Wykonawce i wyznaczaj^c termin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja
zmian wynika z wyjasnien udzielonych przez Wykonawcy na podstawie ust. 2.
Tryb ogtoszenia wynikow przetargu.
Osoby upowaznione informujq Wykonawcow, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie
rozstrzygniecia postepowania. Informacja ta jest przekazywana niezwlocznie do publikacji na
stronie www.weglokokskrai.pl.
Wykonawc?, ktorego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszq, Zamawiajacy wezwie odr^bnym
pismem do zawarcia umowy.
Postanowienia koricowe.
Oferta nie podlega zwrotowi.
Z tytutu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysluguja_ zadne roszczenia przeciwko
Zamawiaj^cemu.
Dokumentacja postepowania nie podlega udost^pnianiu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.
Wszelkie koszty zwigzane ze sporza_dzeniem, zbzeniem oferty oraz uczestnictwem
w postepowaniu ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postepowania.
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Zalaczniki:
21
3/
41
5/
61
II
8f
9/

Opis przedmiotu zamowienia.
Formularz ofertowy.
Wykaz wykonanych/wykonywanych robot budowlanych.
Wykaz osob wraz z kwalifikacjami wymaganymi do realizacji zamowienia.
Oswiadczenia Wykonawcy dotyczqce przedmiotu zamowienia.
Oswiadczenie Wykonawcy o korzystaniu z odpfatnych usfug swiadczonych przez
Zamawiaja_cego.
Zaf^cznik Nr 7 Oswiadczenie Wykonawcy wspolnie ubiegajqcego sie o zamowienie.
ZaJa_cznik Nr 8 Poswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej.
Zala.cznik Nr 9 - Istotne postanowienia, ktore zostana. wprowadzone do umowy.
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Zaiqcznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I.

Opis przedmiotu zamowienia:
Wymiana uszkodzonych przeszklen w budynku nadszybia szybu ,,J6zef" w WEjGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek
1. Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) Wykonanie projektu budowlanego w przedmiotowym zakresie.
2) W przypadkach koniecznych przeprowadzenie niezb^dnych uzgodnieri z organem nadzoru
budowlanego i gorniczego.
3) Dostaw§ materialow oraz sprz^tu niezbednego do wykonania prac (rusztowania, podnosnik
montazowy).
4) Zakres prac:
a) Wymiana przeszklen i remont ram w elewacji potudniowej:
- rozszklenie ram, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie podkladowe,
maiowanie nawierzchniowe farbami chlorokauczukowymi) w kolorze szarym - 200,00 m2,
- dopasowanie nowych ram z kajownika 40 x 40 oraz teownika T40, podzial kwater dopasowany
do kwater czesciowo istniej^cych i zamontowanie w miejscach brakuja_cych - 96,00 rn2,
- remont okien uchylnych (oczyszczenie z rdzy, wymiana srub zawiasowych i montaz zaczepow)
oraz pomalowanie, antykorozyjnie oraz nawierzchniowe farbami chlorokauczukowymi 1500 m m x 7 0 0 m m x 2 8 s z t , 1000 mm x 700 m m - 4 szt.,
- montaz poliweglanu komorowego 10 mm, (dolne i gorne brzegi poliw^glanu zabezpieczone
tasmami paraprzepuszczalnymi i paraizolacyjnymi osadzone'w profilu aluminiowym typu ,,F"
przymocowane za pomoc^ wkretow samowiercgcych, a catosc uszczelniona po obwodzie
silikonem szklarskim N014 odpornym na promieniowanie UV trwale plastycznym) - 200,00 m2,
- wymiana okapnikow z blachy powlekanej 0,5 mm ~ 74 mb,
- czyszczenie i malowanie stezeri pomi^dzy rzedami okien na klatce schodowej od strony
zewn^trznej 18 mb,
- konstrukcje stalowe ram ktore nie beda. nadawaly sie do remontu ze wzglexlu na postepuja^
korozje be_da_ musiaiy bye wymienione na nowe,
- utylizacja odpadow szklanych,
- wygrodzenie i zabezpieczenie rejonu prac,
- po zakoiiczeniu prac posprzajanie rejonu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
b) Wymiana przeszklen i remont ram w elewacji zachodniej:
- rozszklenie ram, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie podkladowe,
malowanie nawierzchniowe farbami chlorokauczukowymi) w kolorze szarym - 126,00 m2,
- dopasowanie nowych ram z kqtownika 40 x 40 oraz teownika T40, podzial kwater dopasowany
do kwater cz^sciowo istniej^cych i zamontowanie w miejscach brakuja.cych ~ 112,50 m2,
- montaz poliweglanu komorowego 10 mm, (dolne i gorne brzegi poliweglanu zabezpieczone
tasmami paraprzepuszczalnymi i paraizolacyjnymi osadzone w profilu aluminiowym typu ,,F"
przymocowane za pomocq wkretow samowiercgcych, a calosc uszczelniona po obwodzie
silikonem szklarskim N014 odpornym na prornieniowanie UV trwale plastycznym) ~ 126,00 m2,
- wymiana okapnikow z blachy powlekanej 0,5 mm ~ 39 rnb.,
- czyszczenie i malowanie st^zen porni^dzy rzedami okien na klatce schodowej od strony
zewne>znej -27 mb.,
- konstrukcje stalowe ram ktore nie be_da_ nadawaly sie do remontu ze wzgl^du na post^puj^ca,
korozj§ bedq musialy bye wymienione na nowe,
- wymiana okapnikow z blachy powlekanej 0,5 mm - 50 mb,
- utylizacja odpadow szklanych,
- wygrodzenie i zabezpieczenie rejonu prac,
- po zakohczeniu prac posprzajanie rejonu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

J f
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c) Wykonanie izolacji termicznej w pomieszczeniu nagrzewnic pfn. i pfd. sciany od strony
wewn^trznej budynku - 90 m2.
d) Wymiana rynien 0120 - 70 mb. oraz rur spustowych 0120 - 75 mb.
II.

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno - uzytkowe:
1. Przedmiot zamowienia musi spetniac wymagania wynikajqce z nast§puja.cych przepisow:
1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2017, poz. 2126) wraz
z przepisami i aktami wykonawczymi w zakresie odpowiadaja_cym przedmiotowi zamowienia,
2) Rozporza_dzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegotowych wymagah
dotyczqcych prowadzenia ruchu w podziemnych zakladach gorniczych (Dz. U. 2017, poz. 1118),
3) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. 2017, poz. 1332 tekst jednolity),
4) Rozporza,dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),
5) Rozporza_dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w spawie informacji dotycza_cej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003,
Nr 120, poz. 1126),
6) Rozporz^dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzqdzeh technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018, Nr.583 tekst jednolity),
7) Zarzajdzeniem Kierownika Ruchu Zakladu Gorniczego Nr 31/KRZG/2017 z dnia 03.07.2017r.
w sprawie: realizacji robot na powierzchni w ruchu zakladu gorniczego przez podmioty,
8) Inne obowi^zujqce przepisy i normy wprowadzone do ogolnego stosowania, jesli s$ takie
wymagane dotycza.ce przedmiotu zamowienia.
2. Wymagania organizacyjne
A. Freed przvstaoieniem do robot Wvkonawca zobowiazany jest do przediozenia:
1) Technologii robot zwiqzanych z przedmiotem zamowienia zaakceptowanej przez KRZG
Zamawiajgcego oraz plan BIOZ.
2) Imiennych zakresow czynnosci osob Wykonawcy sprawuja_cych nadzor nad robotami
prowadzonymi na terenie KWK ,,Bobrek - Piekary" zaakceptowanych przez KRZG
Zamawiajqcego.
3) Szczegolowego podzialu obowiqzkow miedzy osobami kierowniciwa i dozoru Zamawiaja_cego
i Wykonawcy, w tym schemat organizacyjny, wzajemnych zaleznosci w zakresie koordynacji,
kontroli i nadzoru, zatwierdzony przez KRZG Zamawiaja_cego.
4) Imiennego wykazu osob sprawuja_cych kierownictwo i dozor nad robotami wraz z kopiami
stwierdzonych kwalifikacji (w tym osob dozoru ruchu w wymaganej specjalnosci oraz
kwalifikacje w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy), szkolenia okresowego, zatwierdzony
przez KRZG Zamawiaj^cego.
5) Imienny wykaz pracownikow Wykonawcy skierowanych do realizacji przedmiotu przetargu
z oswiadczeniem o posiadaniu przez pracownikow aktualnych badah lekarskich, badah
specjalistycznych, (jezeli sg wymagane dla danego stanowiska pracy), szkoleii okresowych
w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy i bezpieczehstwa pozarowego, stwierdzaja^cych
zdolnosc do pracy na wysokosci, oraz badania psychologiczne.
6) Potwierdzenia o zapoznaniu si? pracownikow Wykonawcy z obowiqzuj^cymi technologiami,
dokumentacjami i instrukcjami dotycza_cymi wykonywanych prac (w postaci imiennej listy
z oryginatami podpisow pracownikow Wykonawcy).
7) OSwiadczenia osob sprawuja^cych kierownictwo i dozor nad pracami o znajomosci ruchu
zakJadu gorniczego w zakresie wykonywanych prac.
8) Oswiadczenia osob sprawuj^cych kierownictwo i dozor nad pracami o zapoznaniu si§ z Planem
Ruchu, Planem Ratownictwa i Dokumentem Bezpieczehstwa KWK ,,Bobrek - Piekary"
w zakresie wykonywanych prac.
9) ,,Karty oceny ryzyka zawodowego" na przewidywanym stanowisku pracy, opracowana_ przez
Wykonawce.
10) Oswiadczenie Wykonawcy, iz wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu
zamowienia zostana. wyposazone przez Wykonawcy w srodki ochrony indywidualnej
spelniaja.ce postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporza.dzenia Ministra Gospodarki
z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagah dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.
U. 2005r., nr 259, poz. 2173), adekwatne do wykonanych czynnosci na terenie kopalni ,,BobrekPiekary".
UWAGA: PrzedJozeriie tych dokumentow warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do razpoczec/a
robot.
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B. Wvmavania w zakrosie oraanizacii prac:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Roboty zwia.zane z wymiana^ przeszkleh prowadzone beda. w czynnym obiekcie budowlanym
budynku nadszybia i podlegac beda. przepisom Prawa Budowlanego.
Roboty w budynku moga. bye wykonywane w dni swiqteczne oraz dni robocze po uzgodnieniu
zZamawiaja.cym.
Wykonawca przed przysta_pieniem do prac zapozna sie z zakresem robot oraz z warunkami
prowadzenia robot.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami. Wykonawca
dostarczy wszystkie niezb^dne materiaty, narzedzia i urza_dzenia do wykonania zadania.
Dostawa urza.dzeh i materiatow odbedzie si§ na koszt Wykonawcy,
Roboty budowlane b§da_ wykonane z materialow dostarczonych przez Wykonawcy z waznymi
i zaakceptowanymi przez Zamawiaja.cego swiadectwami jakosci, deklaracjami zgodnosci.
Termin rozpoczecia robot (prac) uzgodniony zostanie pomiedzy osobami odpowiedzialnymi za
realizacje przedmiotu zamowienia ze strony Zamawiaj^cego i Wykonawcy.
Wszelkie prace zwia^zane z wymiana^ przeszklenia prowadzone bed$ pod statym nadzorem
osoby dozoru Wykonawcy.
Wykonawca zobowiqzany jest zagospodarowac odpady na koszt wlasny i postepowac z nimi
zgodnie z obowia.zuja_cymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
Powyzsze nie dotyczy odpadow zlomu powstajqcego w zwia_zku z realizacja_ uslugi, ktory jest
wlasnosciq Zamawiaj^cego i bedzie skfadowany we wskazanym przez niego miejscu.
Wykonawca zobowia_zuje sie do przestrzegania i stosowania regulaminow wewnetrznych
obowia.zuja.cych w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek- Piekary".

C. Obowiazki Wvkonawcv:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Terminowe i rzetelne wywia.zanie sie z warunkow umowy.
Dysponowanie kadra. posiadaj^c^ kwalifikacje umozliwiajgce fachowe wykonanie uslugi.
Wykonania peinego zakresu remontu.
Zachowanie ladu i porza.dku w rejonie wykonywania prac.
Wyznaczenie i oznakowanie rejonu prowadzenia prac dla zabezpieczenia przed dostepem
osob postronnych.
Ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec Zamawiaj^cego i osob trzecich za
szkody powstale z jego winy.
Sporza.dzenie petnej dokumentacji z przebiegu robot.
Prowadzenie dziennika budowy w trakcie remontu.
Sporzqdzenie protokofu odbioru koncowego.
Posiadanie przez pracownikow zatrudnionych przy robotach remontowych odpowiednich
kwalifikacji i niezbednego parku maszynowego niezbednych do wykonania zadania.
Przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w terminie uzgodnionym z Zamawiaja_cym.
Potwierdzenie protokolem odbioru zakohczenie prac remontowych.

D. Obowiazki Zamawiaiacego:
1.

Dla umozliwienia wykonania robot Zamawiajqcy jest zobowia.zany zapewnic:
a) objecie kontrolg i ewidencjq rejestracji czasu pracy zatogi Wykonawcy w sposob i w trybie
przyjetym jak dla wlasnych pracownikow - odpfatnie,
b) korzystanie z tazni przez zafoge Wykonawcy - odptatnie,
c) korzystanie z wszelkich kopalnianych urza.dzeri stuzby zdrowia jak: punktu opatrunkowego,
transportu sanitarnego sprz^tem Zamawiajqcego za posrednictwem kopalni na dole
i powierzchni oraz obsluge sanitariuszy na rowni z wlasnymi,
Za swiadczenie powyzszych uslug Zamawiajqcy obci^zy Wykonawce
zgodnie
z obowiqzujgcymi cenami w czasie obowi^zywania umowy. Cennik uslug stanowic bedzie
zalqcznik do umowy.
2. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zarnawiajgcy jest zobowiqzany do odptatnego, na warunkach
okreslonych odrebnymi umowami:
a) udostepnienia pomieszczen biurowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego,
b) dostarczenia dla tych pomieszczen mediow - energii elektrycznej,
3. Zamawiajqcy przeprowadzac bedzie odplatnie szkolenie wstepne pracownikow Wykonawcy w
zakresie wymaganym przepisami art. 112 ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, w tym
dotyczqce znajomoSci Zaktadu Gorniczego, a w szczegolnosci rejonow prowadzonych robot,
wystepujqcych zagrozeh oraz uregulowah wewngtrzzakladowych dotycz^cych przepisow BHP,
regulaminu i dyscypliny pracy.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriels Wiesner
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III.
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Wymagane dokumenty (w jezyku polskim)
1. Dokumenty, ktore nalezy zalqczyc do oferty:
1) Dla osob ktore b§d$ brae udziaf w pracach (wykazanych w zatqczniku nr 5 do SIWZ),
kserokopie dokumentow stwierdzaja.ce ich kwalifikacje/uprawnienia, i tak:
- Kierownik budowy musi posiadac uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeri lub rownorz^dne, oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
stosownej Izby Inzynierow Budownictwa,
- Osoba dozoru nadzorujqca prace (ktorg. zapewnia Wykonawca) musi posiadac co najmniej,
stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalnosci budowlanej w podziemnych
zakiadach gorniczych wydobywaja_cych wegiel karnienny,
- dwie osoby, ktore beda. posiadac uprawnienia do pracy na wysokosci powyzej 3 metrow - orzeczenie lekarskie i psychologiczne.
2.

Dokumenty, ktore nalezy dostarczyc
przystajDieniem do realizacji zadania:

wraz

z

przedmiotem

zamowienia

-

przed

1) PeJna dokumentacja niezbednych kwalifikacji zawodowych osob skierowanych realizacji robot,
zaswiadczenia z badati okresowych pozytywne wyniki badah wysokosciowych dla
pracownikow zatrudnionych przy pracach na wysokosciach powyzej 3m, szkoleh okresowych,
szkolenia wst^pnego, przeszkolenia w specjalistycznym osrodku szkoleniowym dla firm
obcych, kopie wymaganych uprawnieri oraz zaswiadczeh z wymaganych kwalifikacji.
2) Technologie i organizacj§ prac oraz zasady wspolpracy zatwierdzone przez KRZG,
3) Ocene ryzyka dla stanowisk pracy wraz z listarni zapoznanych pracownikow,
4) Wykaz pracownikow wykonujgcych prace na terenie zakJadu gorniczego zawierajqcy
nast^puj^ce dane personalne: imi§, nazwisko, date urodzenia, adres,
5) Oswiadczenie o znajomosci Dokumentu Bezpieczeristwa oraz Planu Ruchu w zakresie
dotycza,cym przedmiotu zamowienia.
6) Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeci^ organu
wydajqcego, wydany zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami, stanowia,cy urz^dowy dokument
przebiegu robot budowlanych, sJuza.cy do notowania zdarzeri i okoiicznosci zachodzqcych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca,
i Projektantem.
3. Dokumenty, ktore nalezy dostarczyc po zakohczeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem
koricowym):
1)
2)
3)
4)
IV.

Deklaracja zgodnosci uzytych materiatow.
Swiadectwo jakosci uzytych materialow.
Oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robot.
Protokol kohcowego odbioru robot podpisany przez osoby uprawnione ze strony Wykonawcy i
Zamawiajqcego.

Inne
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznac sie z zakresem robot oraz istnieja_cymi
warunkami techniczno - organizacyjnymi obowi^zuj^cymi w KWK ,,Bobrek - Piekary", przy robotach
wykonywanych w ruchu zaktadu gorniczego przez obce podmioty gospodarcze.
Po uzyskaniu zgody, Zamawiaj^cy urnozliwi Wykonawcy wizje lokalna. rejonu robot beda_cego
przedmiotem zamowienia, po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terrninu - kontakt
telefoniczny: Jarostaw Witanowski tel. 32 718 1548.
Potwierdzone przez Zamawiaja.cego poswiadczenie z wizji lokalnej zakresu prac na obiekcie
b§da.cym przedmiotem zamowienia (wg Zatqcznika nr 8 do SIWZ) - nalezy dot^czyd: do
oferty.

Sekretarz Komisji Przeiargowej: Gabneia Wiesner
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Nrsprawy PRZZ/1558
Zafqcznik Nr 2 do SIWZ

Nrsprawy PRZZ/1558
FORMULARZ OFERTOWY
Data,
OFERTA

Dane W y k o n a w c y

Wykonawca,
a w przypadku
oferty wspolnej
Petnomocnik

Wykonawca sktadajqcy oferte
wspolna. - cztonek

PeJna nazwa W y k o n a w c y /
Wykonawcow skladaj^cych
oferte wspolna
Siedziba W y k o n a w c y ( a d r e s ) :
Nr telefonu
Nr fax-u
Adres e-mail
NIP

REGON
lmi§ i nazwisko o s o b y do
kontaktu w post^powaniu
wraz z nr telefonu
Do: W^GLOKOKS KRAJ Sp. z 0.9.
ul. Gen. J. Zi^tka, 41-940 Piekary Sla,skie
KWK Bobrek-Piekary
W zwiazku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn.;
Wymiana uszkodzonych przeszklen w budynku nadszybia szybu ,,J6zef' w WEjGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu
Zamawiajacego w SIWZ za cen§:

Lp-

Zakres zamowienia
(przewidywane prace)

1.
1.

2.

2.

Rozszklenie ram okiennych,
oczyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne
Dopasowanie nowych ram z
ka,townika 40 x 40 z podziatem
kwater

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabnela Wiesner

zamowienia

zgodnie

wymaganiami

okreslonymi

przez

Ofe rowan a Ofe rowan a
Ofe rowan a
Szacunkowa
cena
wartosc
Stawka
wartosc
Nose
jednostkowa zamowienia
podatku zamowienia
PLN/Jm
(powierzchnia
netto w PLN
VAT % brutto w PLN
w mzlub mb)
(5=3x4 w
(7= 5+5x6)
poz. 1-6)
3.

4.

5.

6.

7.

326m 2
208,5 m2
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Lp.

Zakres zamowienia
(przewidywane prace)

1.
3.

4.

5.

Ofe rowan a Of e rowan a
Of e rowan a
cena
wartosc
Szacunkowa
Stawka
wartosc
Nose
jednostkowa zamowienia
podatku zamowienia
PLN/Jm
(powierzchnia
netto w PLN
VAT % brutto w PLN
w m2lub mb)
(5=3x4 w
(7= 5+5x6)
poz. 1-6)
3.

2.

Dopasowanie nowych ram
okiennych uchylnych z
kqtownika 1500 x 70 (28 szt.)
i 1000x700 (4 szt.)
Montaz poliw^glanu
komorkowego o grubosci
10 mm
Wymiana okapnikow z blachy
powlekanej

5.

6.

7.

32m 2

326m 2

111 mb

Czyszczenie i malowanie stezeri

45mb

7,

Wymiana rynien 0120

70mb

8.

Wymiana rur spustowych 0120

75mb

6.

4.

9.

Koszt pracy podnosnika

10.

Utylizacja szkta

OGOLEM
Wymiana uszkodzonych przeszkleri w budynku nadszybia szybu
,,J6zef ' w W^GLOKOKS KRAJ Sp, z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary"
Ruch Bobrek

%

2. Wykonawca skladajqcy niniejszq oferte, a w przypadku oferty wspolnej kazdy Wykonawca skiadajqcy
oferte wspolna^ oswiadcza, ze:
1) podatem cene ofertowa., ktora zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zamowienia,
2) oferowany przedrniot zamowienia jest wolnyod wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
3) oferuje termin realizacji zamowienia, warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ,
4) akceptuje proponowany przez Zamawiajqcego termin platnosci wynagrodzenia naleznego na
podstawie umowy, ktory wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpfywu faktury do Zamawiajgcego,
5) oferowany przedrniot zamowienia spetnia wszystkie wymagania okreslone w SIWZ w szczegolnosci
w Opisie przedmiotu zamowienia oraz Istotnych postanowieniach, ktore zostanq wprowadzone do
umowy - bez zastrzezefi,
6) zapoznalem sie z Instrukcj^ dla Wykonawcow, zamieszczong na stronie www.weglokokskraj.pl oraz ze
w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizuja.ce umowe po stronie Wykonawcy z ww.
lnstrukcJ3,
7) zapoznalem sie z wycia.giem z Regulaminem udzielania zamowien w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
3. Oswiadczam, ze:
1) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postepowania o udzielenie zamowienia
2) posiadam niezbedng wiedz§ i doswiadczenie
3) dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
4) znajduj§ si§ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja_cej wykonanie zamowienia,
5) spemiam jeden z nizej wymienionych warunkow:
a) nie zalegam/my z uiszczaniem podatkow, opfat iub sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
b) zalegam/my z uiszczaniem podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
i uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zalegtych ptatno^ci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wJasciwego organu,
Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriels Wiesner
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Nr sprawy PRZZ/1558

6) spelniam jeden z nizej wymienionych warunkow:
a) nie jestem/my w stanie likwidacji lub upadtosci
b) jestern/rny w stanie upadtosci lub likwidacji oraz po ogfoszeniu upadtosci zawarf uMad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacj^ maja_tku upadlego.
4. Oswiadczam, ze jestem zwia_zany oferty przez okres 60 dni.
Niniejsza oferta zawiera kolejno
ponumerowanych stron.
Numeracja. objete s^ takze dokumenty i oswiadczenia (wszystkie zatqczniki).
Zala.cznikami do niniejszej oferty sa_ dokumenty (oswiadczenia) wymienione w SIWZ:
Nazwa nr dokumentu (oswiadczenia):

nr strony w ofercie

1.
2.
3.

(pieczec i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Wiesner

15

NrsprawyPRZZ/1558

W^GLOKOKS KRAJ Sp. z 0. o.

Zatacznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
w okresie ostatnich pi$ciu lat przed uplywem terminu skladania ofert
w zakresie niezbednym do wykazania spehiienia warunku wiedzy i doswiadczenia

Lp.

Przedmiot zamowienia

Warto§6
zamowienia
netto zt
(w okresie
ostatnich 5 lat
przed uptywem
terminu skladania
ofert)

Data
wykonania
(nalezy podac:
dd/mm/rrrr
lub okres
od dd/mm/rrrr
do dd/rnm/rrrr}

Petna nazwa
Inwestora

Podmiot
wykonujqcy
zamowienie*
{w przypadku
korzystania
przez
Wykonawce.
2 jego
potencjatu)

Nr strony
w ofercie
zawieraja_cej
dokument
potwierdzajacy
nalezyte
wykonanie
roboty
budowlanej

Uwaga!
- Przez wykonanie zamowienia nalezy rozumiec jego odbior,
- W przypadku robot okresowych lub cia_gJych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisac ,,do nadal",
podaj^c wartosc zrealizowanego dotychczas zamowienia.
- Do wykazu nalezy doJa_czyc dokumenty potwierdzaiace. ze te roboty budowlane zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukohczone,
* W przypadku, gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu, Wykonawca s/c/ac/ay'acy oferfg
zobowiqzany jest udowodnic Zamawiajqcemu, iz b$dzie dysporiowat zasobami niezbgdnymi
do realizacji zamowienia, w szczegolnosci dofqczajqc w tym celu do oferty pisetnne zobowiqzanle tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia

(pieczec i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretan Komisji Przetargowej: Gabriels Wiesner
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W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o, o.

Zafa.cznikNr4doSIWZ
WYKAZ OSOB, KTORYMI DYSPONUJE/DYSPONOWAC BE.DZIE WYKONAWCA DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I KTORE BE.DA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:

Lp.

1

1

2

Wymagania Zamawiajacego w
zakresie ilosci osob o
wymaganych
uprawnieniach/kwalifikacjach

Informacje Wykonawcy na potwierdzenie
spetnienia warunku udzialu w postepowaniu

Imie i nazwisko

Nr dokumentu
potwierdzajqcego
posiadane uprawnienia/
kwalifikacje**

3

4

2

Nr strony
Podmiot
w ofercie
udostepniaja_cy
zawieraj^cej
zasoby*
dokurnent
(w przypadku
potwierdzajqcy
korzystania z
wyrnagane
nich przez
uprawnienia
Wykonawcy)
5

6

co najmniej jedna osoba
posiadaja_ca
uprawnienia
budowlane
do
kierowania
robotami
budowlanymi
w
specjalno^ci konstrukcyjno
budowlanej
bez
ograniczeh
lub rownorz^dne,
wraz
z przynaleznoscig do stosownej
Izby Inzynierow Budownictwa
co
najmniej jedna osoba
dozoru nadzorujgca prace, ktora
musi
posiadac
stwierdzenie
kwalifikacji osoby dozoru ruchu
specjalnosci
budowlanej
w
podziemnych
zakfadach
gorniczych
wydobywajgcych
wegiel kamienny

3

co najmniej dwie osoby ktore
posiadaja, uprawnienia do pracy
na wysokosci powyzej 3 metrow
4

*W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamowienia bedqce w dyspozycji innego
podmiotu, Wykonawca sktedaja_cy oferty zobowiqzany jest udowodnic Zamawiaja_cemu, iz b^dzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnoSci dot^czajqc w tym celu
do oferty pisemne zobowia_zanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
* W zafgczeniu do wykazu nalezy przedstawic oryginaty lub kopie poswiadczone przez Wykonawcy
za zgodnosc z oryginaiem dokumentow stwierdzajsicych, ze te osoby posiadaj^ wymagane
uprawnienia/ kwalifikacje.

(piecz^c i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabrieia Wiesner
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Nr sprawy PRZZ/1558
Zafqcznik nr 5 do SIWZ

Miejscowosc

Data

PEtNA NAZWA PODMIOTU

Nazwa postepowania: Wymiana uszkodzonych przeszklen w budynku nadszybia szybu ,,J6zef"
w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze:
•

pracownicy wskazani do realizacji przedmiotu zamowienia zatrudnieni 53 na podstawie umowy o prace;
w rozumieniu Kodeksu Pracy oraz w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia osoby te beda. posiadac
aktualne, wymagane badania lekarskie;
• posiadam odpowiednie zaplecze techniczne do realizacji przedmiotu zamowienia;
• posiadam ubezpieczenie OC na dziatalnosc obejrnujqca_ rodzaj robot odpowiadaj^cych robotom
stanowiqcym przedmiot zamowienia, na okres prowadzenia tych robot.

(piecz^c i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Wiesner
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Zalqcznik nr 6 do SIWZ
Data

Miejscowosc
PELNA NAZWA PODMIOTU

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze w okresie realizacji zamowienia pod nazwa;
korzystac z nastepujgcych odpfatnych ustug swiadczonych przez Zamawiaja_cego:

Wyszczegolnienie
Rejestracja czasu pracy
Korzystanie ztazni
Korzystanie z lampowni i pochtaniaczy
Duplikat karty zblizeniowej do systemu RCP wraz z
etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty
funkcjonalnosci karty)
Szkolenie BHP 1 -5 osob / grupa pow. 5 os.
Pranie, szycie, suszenie ubrari roboczych
Najem pomieszczeri produkcyjnych i magazynowych
Najem pomieszczeri socjalno-bytowych
Najem pomieszczen" biurowych i uslugowych
Odpady komunalne - optata miesieczna
Dostawa wody - wlasna
Odprowadzanie sciekow - wfasne
Energia elektryczna

Energia cieplna
Korzystanie z telefonow
Dzierzawa nieruchomosci niezabudowanych
Inne (wskazac jakie)

TAK

NIE

Cena netto zcjodnie z
obowi^zuj^cym u
Zamawiaj^cego
cennikiem
1,50zt/dn.
11,00zt/dn.
9,40 zl/dn.
50,00 zt/szt.
70,00 / 50 zt/os
4,70 zl/kq
7,00 zt/m"/mc
9,00 zt/m'Vmc
12,00z}/m^/m-c
16,00zl/os./mc
5,30 zt/mj
7,92 zt/my
Wg taryfy dostawcy +
kalkulacja Dz.
Energetycznego
Wg taryfy dostawcy +
kalkulacja Dz.
Energetyczneqo
Wg cennikaZIT
1,50zt/m^/mc

Oswiadczam, ze zapoznalem si? z obowi^zuj^cym Cennikiem za swiadczenie odpfatnych ustug
przez WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy.

(piecz$c i podpisy osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Podmiotu*)
Uwagi:
* niepotrzebne skreSlic
Do oferty zat^czyc oryginat oswiadczenia.
Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Wiesner
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Nr sprawy PRZZ/1558
Zatqcznik Nr 7 do SIWZ

Miejscowosc

Data

PEtNA NAZWA WYKONAWCY

OSWIADCZENIE WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACEGO
SI^OZAMOWIENIE

OSwiadczam, ze b§d§ ponosit solidarnq odpowiedzialnosc za wykonanie przedmiotu zamowienia.

(pieczec i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA! Wypefnia kazdy z Wykonawcow wspolnie sktadajqcych ofertq.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabrieia Wiesner
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Nr sprawy PRZZ/1558
Zata,cznik nr 8 do SIWZ

Protokot z wizji lokalnej
przeprowadzonej w dniu

2018r.

Niniejszym potwierdza sie, ze przedstawiciel firmy:

Nazwa

Adres
w dniu

w obecnosci przedstawiciela Zamawiajqcego dokonaf wizji lokalnej

obiektu KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek beda_cego przedmiotem postepowania w sprawie pn.:
Wymiana uszkodzonych przeszklen w budynku nadszybia szybu ,,J6zef" w W^GLOKOKS KRAJ Sp.
zo.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek-nr sprawy PRZZ/1558

(piecz$c I podpis/y osoby/osob ze strony Zamawiajacego}

Sekretarz Komisji Pi-zetargowej: Gabriela Wiesner
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Nr sprawy PRZZ/1558
Zatqcznik nr 9 do SIWZ

Istotne postanowienia, ktore zostanq wprowadzone do umowy
§1
Podstawa zawarcia umowy
Podstaw§ zawarcia umowy stanowia:
1. Protokol kohcowy z postepowania o udzielenie zamowienia potwierdzajgcy wynik z postepowania
0 udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.: Wymiana uszkodzonych
przeszkleri w budynku nadszybia szybu ,,J6zef' w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK BobrekPiekary Ruch Bobrek-nrsprawy PRZZ/1558
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).
3. Oferta zlozona przez Wykonawce.
§2
Przedmiot umowv
1. Przedmiotem umowy jest wymiana uszkodzonych przeszklen w budynku nadszybia szybu ,,J6zef
w W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
2. Wykonawca oswiadcza, ze swiadczenia przedmiotowych robot odpowiadajg wszystkim wymaganiom
Zata,cznika nr 1.
3. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob
trzecich.
4. W przypadku wystapienia przez osob§ trzeciq z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiajqcemu
wynikaja,cym z naruszenia praw autorskich, praw wJasnosci przemystowej lub know-how przez przedmiot
zamowienia, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiaja_cemu) wszystkie koszty i wydatki z tyrn zwiqzane,
wliczajgc w to koszty zaplacone przez Zamawiajqcego na rzecz osob trzecich, ktorych prawa zostaty
naruszone.
§3
Cena i warunki ptatnosci
1. Wartosc umowy wynosi/nie przekroczy:
1) wartosc netto
zt, (slownie:
),
2) stawka VAT - zgodnie z obowia_zuja_cymi przepisami w okresie realizacji umowy.
2. W przypadku, kiedy zrealizowana wartosc Umowy bedzie nizsza od maksymalnej wartosci Umowy,
Wykonawcy nie przysluguje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytuJu niezrealizowanej czesci Umowy.
3. Wykonane roboty bedq rozliczone po calkowitej realizacji wszystkich robot. Podstawq wystawienia
faktury za swiadczenie przez Wykonawce robot bedzie sporza_dzony przez Wykonawce w trzech
egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiaja_cego, 2 egz. dla Wykonawcy z ktorych jeden nalezy zafqczyc do
faktury), Protokoi zdawczo - odbiorczy wykonanych robot podpisany w imieniu Zamawiajqcego przez
osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje umowy. Protokol musi bye podpisany nie pozniej niz w
pierwszym dniu roboczym miesigca nastepnego po miesiqcu, Ktorym wykonano robote.
4. Ceny netto sg state a wartosc Umowy nie bedzie indeksowana. Wartosc Umowy netto zawiera wszelkie
koszty zwiqzane z realizacja_ zamowienia. Wykonawcy nie przysJuguje zadne dodatkowe/uzupetniaja^ce
wynagrodzenie z tytulu realizacji Umowy.
5. W przypadku, gdy z realizacja_ zamowienia wia_z$ sie obowi^zki celne (w tym zwiqzane z formalnosciami
celnymi i zapfata. da), obowi^zki te spoczywaj^ na Wykonawcy.
6. Faktury za realizacje przedmiotu zamowienia Wykonawca wystawiac bedzie Zamawiajqcemu w terminie wynikajqcym z wtasciwych przepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzaj^cego
wykonanie zamowienia lub uplywu terminu upowazniajqcego Wykonawce do wystawienia faktury
zgodnie z zapisami Umowy.
7. Podstaw^ do wystawienia faktury bedzie potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajqcego protokotodbioru wykonania roboty.
8. Wykonawca wraz z faktura. dostarczy kserokopie dokumentow potwierdzajqcych koniecznosc
dokonania jej zaptaty tj. protokotow odbioru robot cz^sciowych ba_dz koncowych, wezwan.
9. Faktury nalezy wystawic na:
W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Sla_skie, ul. Generate Jerzego Zi^tka
z dopiskiem w tresci - dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek
1 przestac na powyzszy adres.
10. Wystawiona faktura musi zostac sporzqdzona w jezyku polskim i zawierac numer, pod ktorym Umowa
zostaJa wpisana do elektronicznego rejestru umow Zamawiaj^cego oraz numer zamowienia
Zamawiaja_cego.
11. Zamawiaj^cy upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktur VAT bez koniecznosci sktadania swojego
podpisu.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Wiesner
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12. Termin ptetnosci faktur dokumentuja_cych zobowia_zania wynikaja.ce z Umowy wynosi 60 dni
kalendarzowych od daty wplywu faktury do Zamawiajqcego.
13. Wyklucza sie stosowanie zaliczek i przedptat.
14. Przy zaptacie zobowiazania wynikaja_cego z Umowy, Zamawiaja_cy zastrzega sobie prawo wskazania
tytulu ptatnosci (numeru faktury).
15. Przy zaplacie zobowiqzania w formie przelewu bankowego, Strony ustalaja, jako termin zaptaty, date
obcia.zenia rachunku bankowego Zamawiaja_cego.
16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wyl^cznie na
fakturach.
17. Naleznosci wynikajqce z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie moga^ bye przedmiotem
zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KG, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
§4

Termin realizacji umowy
Okres realizacji przedmiotu zarnowienia: do 5 miesi^cy od dnia zawarcia umowy.
§ 5
Zakres rzeczowy przedmiotowej umowy oraz obowiazki stron
1. Zakres rzeczowy oraz obowia_zki stron okresla Zatqcznik nr 1 do Istotnych postanowieri, ktore zostang
wprowadzone do Umowy (do Umowy).
2. Odplatne usiugi swiadczone przez Zarnawiaja_cego na rzecz Wykonawcy w zwiqzku z realizacjq
przedmiotu umowy przez Wykonawce okresla Zatqcznik nr 2 do Istotnych postanowieri, ktore zostana.
wprowadzone do Umowy (do Umowy).
§6
Nadzor i koordvnacia
1. Ze strony Zamawiajqcego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja,
umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotow odbioru wykonanej roboty wynikaj^cej z niniejszej umowy
sa;
tel
tel
2. Ze strony Wykonawcy osoba/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacjq
umowy oraz podpisanie wszelkich Protokoiow odbioru wykonanej roboty wynikajqcej z niniejszej umowy
sa_:
tel
tel
3. Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizacje umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony
umowy.
§7
Rozwiazanie. odstapienie lub wypowiedzenie umowv
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiqzania wynikaja,cego z Umowy przez
jednq ze stron, po wyznaczeniu przez druga_ ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do
wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu, bedzie uprawniona
do odstabienia od umowy ex nunc (od teraz). Jezeli swiadczenia stron sa_ podzielne, ajedna ze stron
dopuszcza sie zwfoki tylko co do czesci swiadczenia, uprawnienie do odstapienia od Umowy
przysluguj^ce drugiej stronie ogranicza sie, wedJug jej wyboru, albo do tej czesci, albo do catej reszty nie
spetnionego swiadczenia. Strona ta moze takze odstqpic od catosci, Jezeli wykonanie czesciowe nie
miabby dla niej znaczenia ze wzgledu na wtaSciwosc zobowi^zania albo ze wzgledu na zamierzony
przez nig eel umowny, wiadomy stronie bedacej w zwioce.
2, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy ex nunc (od
ferazjw przypadku utraty przez Wykonawce posiadanych uprawnieh, do wykonywania dziaJalnosci lub
czynnosci objetej przedmiotem zarnowienia, Jezeli przepisy prawa naktadajq obowia^zek ich posiadania,
w terminie 14 dni od momentu powziecia wiedzy przez Zamawiaja_cego o tych okolicznosciach.
3. Zamawiaja.cemu przys^uguje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniern okresu
wypowiedzenia wynoszacego nie mniej niz 30 dni i nie wiecej niz 90 dni, okreSlonego w odrebnym
oswiadczeniu, w przypadku:
1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiaja.cego, skutkuja_cej tym, ze swiadczenie objete Urnowq
nie moze bye zrealizowane
2) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zarnowienia z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie zarnowienia rozumie sie wielokrotne uchylanie sie przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w catosci lub w czesci;

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabrieta Wiesner
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-

nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie sie wykonywanie zamowienia w sposob niezgodny
ze sposobem okreslonym w Umowie, skutkuj^cym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamowienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiaja_cego.
4. Postanowienia ust. 1-3 nie wyJ^czaja^ mozliwosci odsta_pienia od Urnowy na podstawie przepisow
kodeksu cywilnego.
§8
Kary umowne
1. Zamawiaja^cy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne:
1} Za odstapienie od Umowy przez jedna_ ze stron z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci netto niezrealizowanej cz^sci Umowy,
2) Za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wartosci netto
niezrealizowanej wterminie czesci Umowy,
3) Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upiywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad za kazdy dzieh zwtoki - w wysokosci 0,2 % wartosci
netto przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca moze naliczyc Zamawiaja_cemu kare umownq za odstapienie od Umowy przez jedna, ze
stron z przyczyn leza_cych po stronie Zamawiajqcego w wysokosci 10% wartosci netto niezrealizowanej
czesci Umowy, co nie dotyczy przypadkow okreslonych w § 7 ,,Rozwia,zanie, odstapienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
3. Zamawiaj^cy moze na zasadach ogolnych dochodzic odszkodowania przewyzszaja_cego wysokosc kar
umownych.
4. W przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiajqcego uslug objetych Umowq innemu Wykonawcy
w wyniku:
1) nie przystqpienia przez Wykonawce w danym dniu do realizacji zamowionych ustug,
2) odsta.pienia od Umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiqzany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiedzy kosztami uslugi zamowionej
przez Zamawiajqcego u innego Wykonawcy, a kosztami usiugi wynikajqcymi z przedmiotowej Umowy.
§9
Nadzor wynikaiacy z zarzadzania srodowiskowego
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania przepisow prawnych
w zakresie ochrony srodowiska oraz zapisow Instrukcji dla Wykonawcow obowi^zuj^cej w WEjGLOKOKS
KRAJ Sp. z o. o., zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.
§10
Site wyzsza
1. Strony 53 zwolnione z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezeli jej
realizacje uniemozliwily okolicznosci sily wyzszej.
2. Sile wyzsz^ stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiaja.ee
wykonanie umowy w calosci lub w cz^sci na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziatac przy zachowaniu nale±ytej starannosci.
3. Przejawami sily wyzszej sa_ w szczegolno^ci:
a) kl^ski zywioiowe np. pozar, powodz, trz^sienie ziemi itp.,
b) akty wladzy pahstwowej np. stan wojenny, stan wyja^tkowy itp.,
c) powazne zaktocenia w funkcjonowaniu transportu,
4. Strony zobowiqzujq si^ wzajemnie do niezwtocznego informowania o zaistnieniu okolicznosci
stanowia_cej sife wyzsz^, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy.
5. Jezeli okolicznosc sily wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dfuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowia^zah wynikajqcych z umowy ulega przesunieciu o okres trwania przeszkody.
§11
Ochrona danych osobowvch
1. ,,Strony zobowiqzujq sie do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwiqzku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych srodkow ochrony danych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczegolnosci
z ustaw^ o ochronie danych osobowych oraz rozporza,dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE.
2. Strony zobowia_zuJ3 sie do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmuj^cy si§ ochrong danych osobowych dotyczqcych
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
3. Strony oswiadczaja,, ze pracownicy posiadajqcy dost^p do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znaja_ przepisy dotyczqce ochrony danych osobowych oraz posiadajq stosowne upowaznienia
uprawniajqce do przetwarzania danych osobowych.
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4. Strony oswiadczaja., ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w zwiqzku z realizacjq umowy,
zostanq wykorzystane wyia_cznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak dlugo jak jest to niezbedne do jej
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadaja_cy terminowi przedawnienia roszczeti Stron
Umowy".
§12
Ochrona tajemnic przedsiebiorcv, zachowanie poufnosci
1. Strony zobowiqzujq sie do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, definiowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, udostepnionych
wzajemnie w zwia_zku z wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek
innym celu niz okreslony w niniejszej umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji,
ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz przedmiot
umowy, mogtyby narazic interesy Stron w czasie obowia_zywania lub po rozwia_zaniu niniejszej urnowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane beda/De przedmiotem bqdz wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej umowy sg wlasnosciq Zamawiajqcego.
2. Wykonawca zobowiqzuje sie do usuniecia danych bedqcych wtasnoscia_ Zamawiajacego po
rozwiqzaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowac po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w zwiqzku z umowg.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane beda_ce przedmiotem bqdz wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej umowy sa_ prawnie chroniong tajemnicg Zamawiajacego i bez
wyraznej zgody Zamawiajacego nie moga, bye przez Wykonawce, jego pracownikow lub jakiekolwiek
osoby, za ktore Wykonawca ponosi prawna_ odpowiedzialnosc, poza zakresem niniejszej umowy
przetwarzane, ani tez korygowane czy udostepnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
4. Wykonawca nie jest zobowia.zany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiaja_cego, ktora:
1) bylazgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiajqcego, lub
2) zostafa bez zadnych ograniczeri w zakresie poufnosci przekazana przez Zamawiajgcego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub zostala ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej kfauzuli
poufnosci.
5. Ujawnienie
informacji stanowi^cych tajemnice przed siebiorstwa jest takze
dopuszczalne
w nastepuj^cych sytuacjach:
1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzielic sie informacjami zwiqzanymi zrealizacjq niniejszej
umowy ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizacje niniejszej umowy,
z zastrzezeniem zachowania poufnosci informacji przez podwykonawcow;
2) Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowia.zani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
6. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskaja, informacje, sa_ zobowi^zane do
zachowania ich poufnosci.
7. Wykonawca zobowi^zuje sie, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwiqzku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesow Zamawiaja.cego nie zostanq ujawnione,
udostepnione lub upublicznione ani w czesci, ani w catosci, o ile nie wynika to z innych postanowien
niniejszej umowy, a jednoczesnie nie sluzy do jej realizacji,
8. Wykonawca zobowi^zuje sie do zastosowania skutecznych srodkow technicznych i organizacyjnych
zapewniajqcych ochrone wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczajqc je przed
nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnion^ modyfikacj%
9. W przypadku naruszenia przez ktora.ko!wiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
§13
Ochrona informacii niejawnych
W trakcie wykonywania umowy bedq przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 201 Or.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z2016r. poz, 1167)
§14

1.

Zasady etyki
Wykonawca nie moze naruszac poprzez swoje zachowanie (dziaianie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisow obowia^zuj^cego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy
oraz innych osob dzialajqcych w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi sie w szczegolnosci do
zachowan, ktore moga_ prowadzic do:
1) popetnienia przestepstw okreslonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002r.
o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba_ kary (Dz. U.
z2016r., poz. 1541 z pozn. zm.),
2) popetnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 z pozn. zm.).
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Wykonawca winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym dzialaniom ze strony swych przedstawicieli.
Wykonawca gwarantuje i zobowiqzuje sie, ze nie wreczat i nie wreczy zadnej darowizny lub prowizji;
jak rowniez nie zgadzal sie i nie zgodzi sie na zaptate prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
Zamawiajqcego w zwiqzku z zamowieniem lub umowa_.
§15
Badania kontrolne faudvt)
W trakcie wykonywania umowy Zamawiaja_cy zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaznionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiajzany poddac si? audytowi w terminie
i zakresie wskazanym przez Zamawiajqcego. Audyt moze dotyczyc w szczegolnosci:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci procesu realizacji umowy z zapisami
umownymi,
2) kwalifikacji i uprawnieh pracownikow w zakresie zgodnosci z wymaganiami Zamawiajqcego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowi^zujgcych oraz wewnetrznych uregulowah
Zamawiajqcego w zakresie ochrony srodowiska i BMP,
4) przestrzegania przepisow powszechnie obowia.zuja.cych oraz wewnetrznych uregulowari
Zamawiajqcego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnosci realizacji umowy zjej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawce wymaganych dopuszczen".
Czas trwania audytu moze wyniesc od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do piajku
z wytqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) Zamawiaj^cy powiadomi Wykonawce o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczecia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierac:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczecia i zakohczenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wniesc
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawce
planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia przez Wykonawce uwag Zamawiajqcy w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania uwag ustosunkuje si? do tych uwag poprzez:
- uwzglednienie ich albo
- poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje sie za ustalony jezeli:
- Wykonawca w terminie okreslonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawiaj^cy uwzgledni uwagi wniesione przez Wykonawc? do powiadomienia ~ obowi^zuje
termin zaproponowany przez Wykonawce lub termin wskazany przez Zamawiaja_cego
z uwzglednieniem uwag wniesionych przez wykonawce;
- Zamawiaja_cy odmowi uznania wniesionych przez Wykonawce uwag- obowiqzuje wowczas termin
wst?pnie wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wysta_pienia utrudnieh" w rozpoczeciu/ przeprowadzeniu/ zakohczeniu audytu
z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy wezwie Wykonawce do umozliwienia
rozpoczecia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dluzszym niz
5 dni roboczych. Po uplywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokosci 0,1 % ta.cznego wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczety dzieh, w ktorym
niemozliwe bylo rozpoczecie/ prowadzenie/ zakoiiczenie audytu z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy. W przypadku ponownego wystepowania utrudnieii w prowadzeniu audytu z przyczyn
leza_cych po stronie Wykonawcy Zamawiaja^cy jest uprawniony do naliczania kar umownych bez
uprzedniego wezwania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzaja_cym. W przypadku wysta,pienia
opoznienia w rozpoczeciu/ przeprowadzeniu/ zakonczeniu audytu z przyczyn leza_cych po stronie
Wykonawcy, przekraczaja_cego Ja_cznie 7 dni roboczych Zamawiajqcy moze odstqpic od umowy
w terminie 45 dni kalendarzowych od wyst^pienia ww. opoznienia. Skutek zlozonego oswiadczenia
o odsta_pieniu nastepuje na przyszlosc. Z chwilq otrzymania oswiadczenia o odsta_pieniu
Wykonawca jest zobowigzany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot budowlanych/
swiadczenia ustug i niezwiocznego sporzqdzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiajqcego
ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej czesci umowy. Wykonawca otrzyma
jedynie wynagrodzenie za prawidlowo wykonane roboty/uslugi/ dostawy. Odstapienie od umowy nie
wyia_cza realizacji uprawnieh wynikaj^cych z wykonanej czesci Umowy, w szczegolnosci
wynikajqcych z gwarancji lub rekojmi w zakresie obejmujqcym odebrane dostawy/ roboty
budowlane/ uslugi. Odsta_pienie od Umowy nie wylqcza rowniez obowiqzku zapfaty kar umownych
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naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej czesci
Umowy oraz obowia_zku zapfaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstajDienia od Umowy
przez Zamawiaja_cego z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie sie przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnosci w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy
zostanie kazdorazowo zapoznany z czynnosciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnosc, czynnosci
te nie beda, powtarzane.
Cena okreslona w Umowie zawiera wszelkie koszty zwia,zane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostana, przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzaja_ce niezgodnosc realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa moga,
bye podstawa_ do odsta_pienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania
przez Zamawiajqcego wynikow audytu.
§16
Postanowienia kohcowe
Wykonawca jest zobowi^zany, aby wszystkie czynnosci zwiajzane z koniecznoscia. bezposredniego
zwrocenia si? do WEjGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doreczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnieri, itp.), a takze wszystkich czynnosci
zwiqzanych z wykonywaniem praw i obowiqzkow W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikajgcych
z zawieranej umowy, kierowane byfy na adres strony realizujgcej umow^ z powiadomieniem osoby
pelni^cej nadzor nad realizacja, umowy ze strony Zamawiaj^cego.
Wykonawca oswiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstgpienia przez Zamawiaj^cego od
realizacji umowy bez prawa odszkodowania, nie bedzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie pracownikow
W^GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z realizacja. umowy. Zakaz
ten nie dotyczy pracownikow Zamawiaja_cego, wykonujg_cych na rzecz firm obcych czynnosci, ktore na
podstawie przepisow prawa pracy uzasadniaj^ udzielenie pracownikowi przez pracodawc§ zwolnienia
od pracy. Odsta_pienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powziecia przez Zamawiaj^cego
wiedzy o powyzszych okolicznosciach.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maja. zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowia,zuja_cych w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne sprawy sporne, mogqce wyniknqc na tie realizacji niniejszej umowy Strony zobowiqzuja_
sie rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezposrednich. W przypadku braku mozliwosci
polubownego spory poddawane beda. do rozstrzygniecia przez sgd w}asciwy rzeczowo i miejscowo dla
Zamawiaja_cego.
Umow^ sporzqdzono w dwoch jednobrzmia_cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Zalqczniki:
Zatqcznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia - wg ZaJa,cznika nr 1 do SiWZ
ZaJgcznik nr 2 - Odplatne uslugi swiadczone przez Zamawiajqcego na rzecz Wykonawcy w zwiajzku
z realizacjq przedmiotu Umowy.
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Zal^cznik nr 1 do Istotnych postanowieh,
ktore zostana. wprowadzone do umowy (do Umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WG ZALA.CZNIKA NR 1 DO SIWZ
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Zatqcznik nr2 do Istotnych postanowieh,
ktore zostanq wprowadzone do umowy (do Umowy)
ODPtATNE UStUGI SWIADCZONE PRZE2 ZAMAWIAJACEGO NA RZECZ WYKONAWCY
W ZWIAZKU Z REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zamawiaja^cy bedzie odplatnie swiadczyt na rzecz Wykonawcy ustugi zwiqzane z realizacja, przedmiotu
umowy.
2. Strony zgodnie ustalaj^, ze Zamawiaja_cy bedzie swiadczyf nast$puja_ce usJugi:
Wyszczegolnienie
Rejestracja czasu pracy
Duplikat karty zblizeniowej do systemu RCP wraz z
etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty
funkcjonalnosci karty)
Korzystanie z Jazni
Korzystanie z lampowni i pochlaniaczy
Szkolenie BMP
Pranie, szycie, suszenie ubrah roboczych
Inne (wskazac jakie):

Lp.
1
2

3
4
5

6

TAK

NIE

7

8

Podstawa^ do obcia_zenia za wskazane powyzej przez Wykonawce uslugi bedzie miesi^czny protokol
sporzqdzony przez Zamawiajqcego, stwierdzajgcy kazdorazowo zakres swiadczonych uslug. Protokol
bedzie podstawg do wystawienia faktury przez Zamawiaj^cego.
Dla zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy oraz wlasciwego przeszkolenia pracownikow
wykonuj^cych prace w ruchu zakladu gorniczego, przed rozpoczeciem robot, pracownicy Wykonawcy
zobowia_zani 53 odbyc szkolenie bhp w zakresie:
- obowigzujqcych w zakfadzie gorniczym przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy;
- prowadzenia ruchu oraz bezpieczehstwa pozarowego;
- wystepuja,cych zagrozeh;
- porz^dku i dyscypliny pracy;
- zasad ta,cznosci i alarmowania;
- znajomosci rejonu prac;
- sposobu zgloszenia wypadkow.
Szkolenie bedzie prowadzone przez Zamawiaj^cego lub jednostke organizacyjnq/szkoleniowq, z ktorq
Zamawiajgcy ma podpisanq umowe na swiadczenie uslug szkoleniowych.
Oplata za korzystanie z wskazanych uslug naliczana bedzie zgodnie z obowi^zuj^cym w W^GLOKOKS
KRAJ Sp. z P.O. cennikiem:
Rodzaj Ustugi
Wartosc jednostkowa (netto)
Lp1

Rejestracja czasu pracy

2

Korzystanie ztezni

3

5

Korzystanie z lampowni i pochlaniaczy
Duplikat karty zblizeniowej do systemu RCP
wraz z etui (w przypadku zgubienia,
zniszczenia lub utraty funkcjonalnosci karty)
Szkolenie BHP 1-5 osob/grupa pow. 5 os.

6

Pranie, szycie oraz suszenie ubrah roboczych

4

1,50ztfdn.
11,00zt/dn.
9,40 zt/dn.
50,00 zl/szt.
70,00/50,OOzJ/os.
4,70 zt/kg

Inne (wskazac jakie):
7

7. Do wyzej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.
8. Zamawiaja.cy zobowi^zany jest kazdorazowo poinformowac Wykonawce na pismie o zmianach
wysokosci stawek, a tym samym o wysokosci ponoszonych oplat. Wprowadzenie przez Zamawiajqcego
nowych wysokosci stawek nie wymaga zmiany niniejszego zata.cznika do umowy.
9. Faktury wystawiane beda. przez Zamawiaja_cego w okresach miesiecznych z terminem platnosci 60 dni
od daty wystawienia faktury.
10. Data, zaptaty naleznosci jest dzieh wplywu srodkow na rachunek bankowy Zamawiajqcego.
11. Zamawiaja_cemu przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opoznienia
w zaplacie naleznosci w wysokosci wynikajqcej z aktualnie obowia_zujqcych przepisow.
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