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Nr sprawv PRZZ2045

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWTENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65

i. pl
Sposob komunikowania się z Wykonawcami został okreŚlony w dalszej częŚci SlWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PRO FIL NABYWCY: ad res internetowy: htt p s //do st aw cv-weq o ko ks. coiq. biz

ad res strony internetowe j: www.weq lokoks kra

:

I

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust' 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o' o. w Profilu Nabywcy'
3. Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci powierzenia częścizamowienia do wykonania przez
podwykonawcÓw.

opis pzedmiotu zamówienia.

1'

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa fabrycznle nowych dwóch ognioszczelnych przemienników częstotliwoścido
zasilania i sterowania pzenośników taśmowychdla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
2. Szczegołowy zakres zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno-uzytkowe określono
w Załączniku nr 1 do SIWZ.
IV

ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń częściowych.
Składana oferta winna obejmowac cały zakres rzeczowy zamÓwienia.

V

Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń wariantowych.

vl.

Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizaĄi zamÓwienia: do 4 miesięcy od dnia zawarcla umowy.

vil.

Okres gwarancji:
1. Zamawiający Wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krotszy niż:
minimum 24 miesiące dla całego przedmiotu zamÓwienia licząc od daty uruchomienia na dole
kopalni na podstawie daty Protokołu odbioru końcowego lub 30 miesięcy, licząc od dnia
dostarczenia przedmiotu zamÓwienia do Zamawiającego na podstawie daty Protokołu
kompletnoŚci dostawy, w zalezności co nastąpi wczeŚniej.
2' Pozostałe wymagania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

vilt.

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. udzielenie zamowienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spełniają następujące warunki
dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy: w okresie

2)
3)
4)

ostatnich trzech lat przed
upĘwem terminu składania ofeń, a jezeli okres działalnoŚci jest krÓtszy _ w tym okresie,
wykonali/wykonują co najmniej dwie dostawy w przedmiotowym zakresie o łącznej
wańości nie mniejszej niż 400 000'00 zł brutto, potwlerdzone pozytywnymi
refe re n cja m i wyd a nym i przez podziem ny zakład górn iczy ;
posiadania uprawn!eń do wykonywania okreśIonej działalnościlub czynności,
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
sytuacji finansowej, to znaczy: Wykonawcy, ktÓrzy posiadają środkifinansowe lub
zdolnośc kredytową w wysokoŚci nie mniejszej niz 400 000,00 zł;

W przypadku Wykonawcow, ktÓrzy wykaŻą Środki finansowe lub zdolnośćkredytową

w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego
kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień, w ktorym upływa termin składania ofert'

5)

,bd;

niezalegania z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem pzypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie, rozłożeniena raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie W całoŚci wykonania

6)

decyzji właŚciwego organ

u

;

nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓW, ktÓrzy
po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

ocena spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia na podstawie złoŻonych przez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego

dokumentÓw,

tx.

i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający
Wymaga następujących dokumentÓw i oświadczeń
1) oświadczeniao spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu, złożonego na druku
Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slWZ,
2) wykazu wykonanych, a W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwniez
wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń
a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich
wańoŚci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow zgodnie zZałącznlkiem Nr 3 do S|WZ
oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, ze te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane naleŻycie,
3) informacji banku lub spÓłdzielczej kasy oszczędnoŚciowo_kredytowej, w ktorym Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającej wysokoŚc posiadanych ŚrodkÓw finansowych lub
zdolnośc kredytową Wykonawcy W wysokoŚci nie mniejszej niŻ 4oo ooo,oo PLN,
wystawionej nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualnego odpisu z właŚciwego rejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oświadczenia
w zakresie nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw,
ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofeń, a dla WykonawcÓW, ktorzy prowadzą działalnoŚÓ na podstawie innych dokumentÓw

Wykaz dokumentów

:

5)
6)

2.

-

ten dokument,

aktualnego zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega opłacaniem podatkÓw lub zaświadczenie, Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu podatkowego - wystawionego
nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualnego zaŚwiadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

z

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio,
ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
lub potwierdzającego, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofeń'

Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentÓw, potwierdzających spełnienie warunkÓw składa dokument

wystawiony w kraju, w ktÓrym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający spełnienie
warunku okreŚlonego w cz. lX ust. 1 pkt 4, 5 i 6.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu' potencjale technicznym, osobach zdolnych
wykonania zamÓwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotÓw, niezateżnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodniÓ Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamÓwienia, w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

do

zamÓwienia'

x.

,.ó/o,**

Se kreta

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymagan iom okreśIon y m pnzez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom określonym
w SlWZ ZamawiĄący Żąda rÓwniez następujących dokumentÓw ioświadczeń:
1. Dokumenty wymienione w częścilllZałącznika nr 1 do slwz.
2. Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrÓw technicznych, zgodnie
ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a do s!Wz.
3. oŚwiadczenie Wykonawcy zgodnie zZałącznikiem nr 4 do SIWZ.

z
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Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. Wykonawcy mogą Wspolnie ubiegaĆ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚÓ za wykonanie umowy.
2' W przypadku, o ktorym mowa W ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Wszelką korespondencję związaną
z prowadzonym postępowaniem ZamawiĄący będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym

3.
4.

pełnomocnikiem.

W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka Wykonawcow wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki
muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegolnych WykonawcÓw składających ofeńę wspÓlną.
W przypadku' kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓlnie, do ofeńy należy załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

2)

Wykonawcow,

dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli
ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwańo jego likwidacji ani nie
ogłoszono jego upadłości,nie zalega
uiszczaniem podatkow, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo, ze uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŹenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właściwegoorganu,
3) oŚwiadczenie
solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia
- według Wzoru oŚwiadczenia, stanowiącegoZałącznik Nr 5 do SIWZ.
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazac, ze warunki
dotyczące wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania
zamÓwienia lub zdolnościfinansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośĆ załączyĆ
odpowiednie dokumenty (jeślisą wymagane). Jezeli jeden z Wykonawcow spełn|a określone
przezZamawiającego warunki moŻna przedłoŻyć tylko dokumenty jego dotyczące.

z

o

5.

6. W
7.

xll

przypadku wyboru wspolnej oferty Wykonawców, ZamawiĄący może zaŻąda przed

zawarciem umowy, umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.
W pzypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez WykonawcÓw wspolnie
ubiegających się o zamÓwienie z treŚci gwarancji musi wynikac, ze odnosi się ona zarÓwno
do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwniez do wszystkich pozostałych WykonawcÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia.

opis sposobu przygotowania ofeńy.

1.

Do oferty naleŻy dołączyĆ:
1) wypełniony Formularz ofeńowy zgodnie ze Wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do slWZ,
2) dokumenty, o ktÓrych mowa w cz. lX, x, xl, xlv slWZ,
3) pełnomocnictwa, ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofeńę nie wynika
z dokumentÓw rejestrowych.
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.

o

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9'

ofeńę w postępowaniu

o

wyłącznie w formie pisemnej.

udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyć w jednym egzemptazu

ofeńa oraz Wszystkie załączniki muszą byÓ sporządzone W języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski
iwrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
ofeńa powinna byÓ zaopatrzona W spis wszystkich pzedkładanych dokumentÓw i oświadczeń
(załącznikow).

Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

ofeńa, wszystkie oŚwiadczenia

i

załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

UpowaŻnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu
Wykonawcy nalezy załączyĆ do ofeńy w oryginale lub musi wynikac z pzedstawionych
dokumentÓw.

Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofertę.

10. Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna być
zszyta w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

11. Strony zawierające informacje nie wymagane przezZamawiĄącego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenie.

12. Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byc
złoŻone w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonej za zgodnoŚĆ z oryginałem przez
Wykonawcę lub przez osoby upowaznione do jego reprezentowania.

Ó7ąr*n_
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13. Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę
udziału w postępowaniu oraz spełnie nie przez oferowany przedmiot zamowień

o. o.

warunkow
wymagań

określonych przez Zamawiającego, nie pÓŹniej niŻ w dniu, w ktÓrym upłynąłtermin składania

14

15.

ofert.

TreŚć ofeńy musi odpowiadac treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
Cena ofeńowa musi byc określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena
netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do

stwz.
16. Cena ofeńowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane
zamÓwienia.

z

realizacją przedmiotu

17. Wykonawca moŻe zwrÓcić się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacji lstotnych
Warunkow ZamÓwienia ' Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień, chyba,
ze proŚba o wyjaśnienie treściSpecyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niz 6-dni
przed terminem składania ofert.

18. Treśczapytań (bez ujawniania

ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwZ.
20. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moze przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikować treśÓ slWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw

]9

oceny ofert, warunkÓw udziału W postępowaniu lub sposobu oceny iih speinienia,
Zamawiający moze przedłuŻyc termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej.

21. JeŻeli Wykonawca zamierza zamieŚcic W ofercie informacje będące tajemnicą
przedsiębiorstwa
_ w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej t<on_kurencji
(t.j' Dz. U. z 2019 r. poz' 1010) nie pÓŹniej niz w terminie składania ofert, musi zamieŚciŁ

adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy.
Dodatkowo w spisie treścinalezy podac numery stron zawierające_informacje objętó tajemnióą
przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje iniormacji powszeińnie źnanych

lub tych, ktÓrych treśĆkazdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczegÓlności nie
moŻna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatności.

xill.

XIV

Warunki płatności.

W11a9any termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwieńia w całosói lub
części, na podstawie dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia
w całoŚci lub w częścinp. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Wadium.

1.

2.

3

4

5.

6'

7.

Za'mawiający Żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokoŚci 9 ooo,oo PLN (słownie:
dziewięc tysięcy złotych 00/loo).
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach
w pieniądzu,
2
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
ó
w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4
w innejform ie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o
Termin wazności WA dium musi odpowiadac co naj mniej terminowi związania ofeńą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowe j, gwarancji bankowej, poręczeniach, nalezy
złoŻyÓ w KASIE KWK Bobrek - P iekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
(czynna w godz. Od 730 do 1030 iod 1130 do 1430) w formie oryginału dokumentu przed
upływem term inu składania ofert. Kopię tego doku mentu wrazz potwierdzeniem złozenia nalezy
załączyĆ do pozostałych dokumentÓw ofeńowych
Wadium w pieniądzu naleŻy wpłacac przelewem na konto bankowe WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. BGŹ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1o55 1849 6184 gobo 0001 najpÓŹniej
do !rya i godziny składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: Wadium na pnetarg

nr PRZZ2045 pn.: Dostawa fabrycznie nowych dwóch ognioszczelnych pnemiennikow
częstotliwości do zasilania i sterowania pnenośników taśmowych dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym'

Wykonawca zamierzĄący złoŻyćwadium W formie zaliczenia wierzytelności składa
oŚwiadczenie o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci przysługująóych podmiotowi
do WĘGLoKOKS{RAJ Sp. z o. o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-g4o nietiryśląjrie'z'dopiskiem Pion

Finansowy. Pion Finansowy sprawdza mozliwoŚÓ zaliczenia wierzytelności na poczet wadium
przyjmując zasadę, iz na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem
wymagalnoŚci przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert.

,7
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pozytywnej Weryfikacji Pion Finansowy blokuje naleznościw systemie. oŚwiadczenie
potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub GłÓwnego Księgowego, stanowić będzie
dowÓd wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową. WzÓr
oŚwiadczenia dotyczącego wniesienia wadium
formie zaliczenia wierzytelności
przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik

W

B.

9.

nr 6 do SIWZ.

DowÓd wniesienia

z oryginałem

-

wadium

kopię poŚwiadczoną przez Wykonawcę

nalezy załączyc do oferty.

za

zgodnośĆ

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy
najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego ofeńa
została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego ofeńa została wybrana, jako
najkozystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia żądano.
Zamawia1ący zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
'10. Wadium zwraca się w tejsamejformie, w jakiejzostało wniesione.
11. Zamawiający moze zatrzymac wadium wrazzodsetkami, jezeli:
1) Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamÓwienia na warunkach określonych
w ofercie,

2) Wykonawca nie wniosł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli ządanie

to było objęte Specyfikacją lstotnych Warunkow ZamÓwienia,
3) zawarcie umowy stało się niemoz|iwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
4) w przypadku określonym w punkcie 14'
12' Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
13' Po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upowazniona może poinformowaĆ
Wykonawcę, o mozliwoŚci odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej z KASY KWK Bobrek
Plekary Ruch Bobrek w okreŚlonym terminie'
W przypadku jej nieodebrania przez- Wykonawcę dokument zostanie dołączony
do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Wadium ulega zalrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu
ofeń przez Komisję Przetargową.

xv.

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy.
ZamawiĄący odstępuje od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy'

xvr

opis kryteriów, którymi zamawiający będzie slę kierował przy wyborze ofeńy wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń.
1. Jedynym kryterium, ktorym Zamawiającv będzie się kierował przy wyborze ofeń
jest cena netto przedmiotu zamowienia - 100o/o.
2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ofeńa z ceną najniŻszą według okreŚlonego
w ust. 1 kryterium.

4' Zamawia)ący zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji

zgodnie

z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania ofeńy ostatecznej. Zamawiający odstępuje od
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVll.

Warunki umowy:

lstotne postanowienia, ktÓre

w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
XVIII

wprowadzone

zostaną

do

umowy, zostały okreŚlone

Term in związania ofeńą.

1.

2.

Wykonawca jest związany ofeńą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niz
60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofeń.
Zawarcie umowy moŻe nastąpic po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego

przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
dowystąpienia do Wykonawcow z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofeńą o okres
do 60 dni.

xlx.

Termin i miejsce składania ofeń.
1. ofeńę naleŻy złoŻyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu
w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

KWK Bobreł - eleła$1"":iH[Ł[Tf',,3Kr1;l;, 76,41_9o5 Bytom
DziałZamówień i Przetargów - l piętro, pok. Nr 5
do dnia p.1.,.%.,.Ą9...r. ao godz. .9,.!t5....

ó'ar-t-
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Na opakowaniu

-

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
zaklejonej kopercie nalezy umieŚcic nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn.: Dostawa fabrycznie nowych dwóch
ognioszczelnych przemienników częstotliwości do zasilania i sterowania pnenośników
taśmowych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, nr
sprawy: PRZZJ2045
Nie otwierać pned dniem.91,8b',. ł 9... r. goaz. ..Ą9.,W.."
3. oferty powinny byĆ zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń. odpowiedzialnoŚc za właŚciwe oznaczenie
i zabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
4' Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofeń zmienic lub wycofać ofeńę.
5. Zamawia1ący niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu oferty po terminie.
6. W przypadku oferty złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym
miejscu niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres
Wykonawcy - bez jej rozpatrzenia.
7. Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofeńą nosi śladynaruszenia stosowną
adnotację zamieszcza na wykazie złozonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje
decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
8. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

xx.

otwarcie ofeń.

lftt'p*

1.

otwarcie złozonych ofeń nastąpiw dniu

2'

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów - l piętro, pok. Nr 8
otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym,

3.

.p[r.Q.$,..l.3..

,. o godz.

miejscu:

Że dzień, w ktorym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.

W częŚcijawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza iloścotrzymanych ofert,
b) otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw, a takŻe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji
warunkow płatnościzawańych
w ofertach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreŚlony w S|WZ
zawiera powyzej 30 pozycji cen jednostkowych.
ofeńy otwiera się rownieŻ W przypadku, gdy Wykonawcy nie skozystają
prawa
uczestniczenia w częŚcijawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji
Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofeń'

i

4'
Xxl.

z

Sposóbkomunikowania.
1) Zamawia1ący ustala następujący sposÓb komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ

pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. KonstytucjiT6,4'1-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-74, i

',i:sTff{Li

"x?są"J:,,.xt;ffi

faksem na nr (+48) 32718-11-74

'_ |Ji:Ił':Ji, treści

c)

d)

wyjaśnienia

B yto

m,

ofeń, dokumentów:
ul Konstytucji76' 41-905 Bytom'

tlfiiiTł?iB??:?k

pozostałe oświadczeniai wnioski:

- iJi:Ił':Ji. t1fsi Tł?!3??:?k,ul

i

i

Konstytucji 76' 41_905 Bytom' lub

Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom ien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazyw ał wykonawcom
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numerwskazany w ofercie, lub

c)

:

drogą elektroniczną:
na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

-

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania

na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcv-weqlokoks.coio.biz
informacji dotyczących przedmiotu zamÓwienia ze strony Zamawiającego jest:
Magdalena Biernat - e-mai : m. biernat(Dweo lokoks krai. nl

2. osobą udzielającą

I

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

rfużó
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XXll. lnformacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całoścpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rownieŻ wszelkiej

korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
moŻe ŻądaĆ od wykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treŚci złozonych ofeń.
kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie składania ofeń:
nie złozyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw'
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
u n iewaŹn ien ie postępowan ia u b odrzucen ie ofeńy.
oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie warunkÓw

3. Komisja Przetargowa
4. Komisja Przetargowa

1)
2)

5.

6.

xxilt.

P

l

udziału w postępowaniu przez WykonawcÓw na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową
jako dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1)
2)

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

z

uwzględnieniem konsekwencji

- niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę wyznaczĄąc termin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba
ze akceptacja zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 3.
rachunkowych dokonanych poprawek

i

rzetw arzan ie

da

nych osobowyc h

Zgodnie z ań. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/vVE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej
RoDo' Zamawiający informuje, iz:

1. AdministratoremdanychosobowychWykonawcyjestWĘGLoKoKSKRAJSp.zo.o',zsiedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen' J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B' kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od
towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653_000_48_65,

REGON:270034633;

BDO 000012274, e-mail:

www.weg lokokskraj. pl, zw any dalej Ad

2. Dane
3.

m in

istratorem.

sekretariat@weglokokskraj.pl,

kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp.

z

o.o.:

adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskrai.pl, tel. 32 71816 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
2) Wyboru najkorzystniejszej ofeńy orazudzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;

3) Przechowywania dokumentacji postępowania

o

udzielenie zamÓwienia

przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.

na

wypadek

4. PrzeM,tarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyc
reprezentantÓw Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.

5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit.
f) RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznośÓ przeprowadzenia

6.

7

'

8.

postępowania o udzielenie zamówienia.

Dane Wykonawcy są rownież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust' 1 lit. f)
RODO.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rownieŻ do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy
kodeks karny' ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie ań. 6 ust. 1 lit.
c) RODO.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyzszych celÓw. Administrator moŻe udostępniĆ dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom

Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przetwarza1ącym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą
przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fłźął
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10. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci Swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

11'

12.

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e_mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwalzanie PanilPana danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Podanie pŻez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXIV. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
1. osoby upowaŻnione informują WykonawcÓw, w formie przewidzianej w S|WZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest pzekazywana niezwłocznie do publikacji

2.

xxv.

na stronie www,weqlokokskraj. pl.

Wykonawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana
odrębnym pismem do zawarcia umowy.

najkorzystniejszą, ZamawiĄący wezwie

Postanowienia końcowe.

1.

2'

Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie podlegają cenie oferty, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw

zamÓwienie dla Zamawiającego
na:

1)
2)
3)
4)

3.

4.
5.

6.

z

wykonujących wcześniej
nienaleŻytą starannoŚcią, a w szczegÓlności polegających

niewykonaniu zamowienia w terminie z Wzyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakoŚci,
niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚÓ
pon ies ien ia

przez Zamawiającego

d

odatkowych

na kład Ów

n a

nsowych,

5) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują Żadne roszczenia przeciwko
f

i

Zamawiającemu.
Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonychw przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Wszelkie koszty związane
sporządzeniem, złozeniem ofeńy oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosiWykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.
Dla zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu wymagane jest ze strony Zamawiającego
uzyskanie zgod o charakteze korporacyjnym.

Załacznikil.
Załączniknr 1
Załączniknr 2
Załącznik nr 2a
Załączniknr 3
Załączniknr4
ZałączniknrS
Załączniknr6

ZałączniknrT

ó'*rgL

za

ze

Opis przedmiotu zamowienia
Formularz ofeńowy
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrÓw technicznych
Wykaz wykonanych/ wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofeń
oświadczen ie Wykonawcy
oświadczenieWykonawcy wspolnie ubiegających się o zamÓwienie
oŚwiadczenie dotyczące wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy
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WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWTENIA
l.

Zakres rzeczowv:
Dostawa fabrycznie nowych dwóch ognioszczelnych przemienników częstotliwości do zasiIania
i sterowanla przenośników taśmowych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek.

l!.

Wvmaqania prawne i parametrv techniczno-użvtkowe:

1.

Wymagania prawne:

Przedmiot zamówienia winien spełniaó wymagania obowiązujących przepisów prawa
w tym zakresie, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 9 czeruvca 2011r. - Prawo geologiczne igornicze (Dz.U. z2O19r. poz. 868 wraz
z pożn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia,
tym:

a) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r' w sprawie szczegÓłowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych
(Dz.U. 22017 r. poz.111B),
b) Rozporządzenie Ministra Środowiska

z

dnia 29 stycznia 2O13r.

naturalnych w zakładach gÓrniczych (Dz.U. z2017 r. poz.1247),

c) Rozporządzenie Rady Ministrów

z

w sprawie

zagroŻeń

dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania

wyrobÓw do stosowania w zakładach gorniczych (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1003),

2) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r' o systemach oceny zgodnoŚci i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2019r. poz, 544 t.j. wraz zpÓżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi
w dniu wykonania zamÓwienia, w tym:

a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czenvca 2016r. w sprawie wymagań dla
urządzeń isystemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz, 817).
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r, W sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z2008r' nr 199, poz.1228)
3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnościelektromagnetycznej (Dz.U. 2O18r,
poz. 397).

W przypadku zmian aktow prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamÓwienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji
umowy.

2.

Wymagania użytkowe (eksploatacyjne):

1)

do

W

Przemiennik przeznaczony
podziemnych wyrobiskach gÓrniczych
zabudowy
w pomieszczeniach ze stopniem u?'', ub'' lub ,,c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasą
,,A' i ,,B" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz przystosowana do zabudowy
podziemnych wyrobiskach gorniczych w zuŻytym prądzie powietrza odprowadzanym

w

2)
3)
4)
5)
6)

do szybu wydechowego
Przemiennik musi umozliwiać prawidłową pracę
w temperaturze
od OoC do +400C,
przy wilgotności względnej w
+400C do 95%,
Urządzenie grupy l kategorii M2, zewnętrzne obwody sterowania dla grupy l klasa M1.

-_

otoczenia:
temperaturze
:

Musi posiadać cechę budowy przeciwwybuchowej, określonąw Deklaracji zgodności WE (lub
UE).
Minimalny stopień ochrony obudowy przemiennika

Poziom zabezpieczenia urządzeń

(EPL)

_
_

min. lP 54.
min. Mb

3. Wymagania techniczno_użytkowe:

1)
2)
3)
4)

źró

Sekretan Komi

Znamionowe napięcia zasilania
1000V / 50Hz
Tolerancja napięcia zasilania
0,85 + '1,1 Un
Przystosowany do pracy w sieci z izolowanym punktem neutralnym,
Przemiennik częstotliwoŚci musi spełniac wymagania w zakresie odpływow głÓwnych

a) minimalna ilośc
b) minimalna moc (dla jednego silnika)
c) w przypadku awarii, przemiennik powinien
sji

Pnetargowej : Magdalen a Bie m at

tj.:

2

250 kW / 1000V
umozliwiaÓ rÓwnolegle zasilanie dwÓch
10
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d)
e)
5)

6)

kaŻdy odpływ powinien być Wyposazony W niezaleŻny moduł przemiennika
częstotliwości składający się prostownika' napięciowego obwodu pośredniczącego
ifalownika.
umozliwiaÓ pracę z wyłączonym lub zdemontowanym jednym modułem przemiennika
częstotliwoŚci.

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)

styczniki lub łączniki obejŚciowe, umozliwiające bezpoŚredni rozruch silnikÓw

w przypadku awarii modułu przemiennika częstotliwości,
zintegrowany, zamknięty układ chłodzenia z zewnętrznym wymiennikiem ciepła typu
woda-woda,
pompy wymuszające obieg czynnika chłodzącego elementy połprzewodnikowe powinny
byĆ zabudowane wewnątrz obudowy przemien n ika,
przekaŹnik bezpieczeństwa pracujący w zdalnym układzie wyłączania awaryjnego
powinien zapewniaĆ poziom nienaruszalnoŚci bezpieczeństwa SlL3,

min.

'l

odpływ rewersyjny do zasilania stacji napinającej wraz

zabezpieczen iam i elektroenergetycznym

min.

1

min.

2

z

wymaganymi

i,

napięciu wyjŚciowym 230V/133V, Wyposazony W Wymagane

lektroen erg etycz n e,

odpływy dla luzownikÓw zasilanych napięciem 23oV/133V, WyposaŻone

w wymagane zabezp ieczen ia elektroenergetyczne,

musi byĆ
tj.

Wyposazony

W

Wymagane przepisami zabezpieczenia

:

zwarciowe,

przeciązeniowe,

od asymetrii,
upływowe od zwarÓ doziemnych - obwody 1000 V,
upływowe od zwarÓ doziemnych (centralne i blokujące) - obwody 42
przed wzrostem temperatury w uzwojeniach i łozyskach silników,

temperaturowe

z

mozliwościąwspÓłpracy

z

v

i 23o v,

czujnikami dwustanowymi oraz

analogowymi.
Przemiennik winien umozliwiaÓ:
a) pracę W trybie wektorowym z moŻliwoŚcią wyrÓwnania momentÓw obciązenia pomiędzy
zasilanymi napędami,

c)

identyfikację stanÓw pracy przemiennika za pomocą wyŚwietlacza diodoweg
wyświetlacza ciekłokrystalicznego w języku polskim,
sterowanie:

w trybie zdalnym

_ w trybie
10)

e

i

Przemiennik

b)

e)

o

odpływ

zabezpieczen a

elektroenergetyczne

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
8)

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.

Zakres regulacji:
WartoŚci napięcia wyjŚciowego odpływu modułu przemiennika: 0 + 1000 V,
częstotliwości napięcia wyjŚciowego odpływu przemiennika: 0 + 100 Hz.
Przemiennik musi byĆ Wyposazony ponadto w:

1
s)
7)

silnikÓw z jednego modułu przemiennika częStotliwości,

-

lokalnym

o

oraz

za poŚrednictwem zewnętrznych obwodow iskrobezpiecznych
i/lub szeregowego złącza transmisji Rs4B5,

- za

pośrednictwem przyciskow dostępnych na zewnątrz

obudowy.

Przedmiot zamÓwienia winien byÓ fabrycznie nowy, spełniający wszelkie powyzsze

wymagania prawne i techniczno-uzytkowe.
Przedmiot zamÓwienia musi byÓ wolny

naruszaÓ praw majątkowych osÓb trzecich.

od wad fizycznych

i

prawnych oraz nie moze

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do ofeńy:
1. oświadczenie wykonawcy stwierdzające, ze przedmiot zamÓwienia fabrycznie nowy będzie spełniał
wymagania techniczno-uzytkowe, zgodne z pkt. 2. oraz 3', częŚci ll niniejszego załącznika do
slWZ, umozliwiające jego zabudowę w podziemnych wyrobiskach górniczych w pomieśzczeniach
ze stopniem ,,d", ub'' lub uC'' niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasą uA'' i ,,B"
niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego oraz przystosowana do zabudowy w podziemnych
wyrobiskach gorniczych w zuŻyiym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego.
2' Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja w rozumieniu obowiązujących dyrektyw oraz
zawierająca m iędzy n nym
- parametry techniczne i uŻytkowe,
_ opis budowy idziałania,
- schematy elektryczne: ideowo-montaŻowe.
3. Kopie następujących dokumentÓw:
- aktualny ceńyfikat badania typu UE (lub WE),
- aktualna deklaracja zgodności UE (lub WE),
i

,ła"ł7
a,/rv

i :

Sekretaru Komisji Pnetargowej: Magdalena Biemat

11

Nr sprawv PRZV2045

4

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
oświadczenie Wykonawcy, Że zapewnia na ządanie Zamawiającego bezpłatną pomoc senłisową
w trakcie montażu i uruchomien ia urządzenia w podziemnych wyrobiskach kopalni'

z

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wraz

IV

zakończen iu realizacj i zadan la (w raz z od biorem końcowym)
Deklaracja zgodności UE (lub WE).
Kopia aktualnego certyfikatu badania UE (lub WE).

przedmiotem zamówienia po

1.
2.
3. Karta gwarancyjna.
4' Świadectwo zgodnoŚci dla częścipodzespołow (komponentow).
5. Świadectwo jakoŚci wyrobu.
6. WykazkompletnoŚcidostawy.
7. Protokoły badań, legalizacji i nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych
8.

:

(nastawy zgodne

z Wym og a m i Zamawiające g o).
Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja w rozumieniu aktualnie obowiązujących dyrektyw
(dla urządzeń posiadających deklarację zgodnoŚciWE lub UE), zawiera1ącą mięozy'ińnymii

-_ charakterystyki

techniczne,

opisy budowy idziałania,
_ schematy elektryczne: ideowo-montaŻowe,
katalog części zamiennych,
w 3 egzemplarzach (w tym wersja elektroniczna dostarczona na noŚniku elektronicznym).
ProtokÓłzdawczo-odbiorczy.

-

9'
V

Realizacja przedmiotu zamówienia, Wymania wobec Wykonawcy oruzwarunkl gwarancji:
1) Zamawiający Wymaga udzielenia gwarancji na pzedmiot zamówienia na okres nie krÓtszy niz:
_ minimum 24 miesiące dla całego przedmiotu zamÓwienia licząc od daty uruchomienia na dole
kopalni na podstawie daty Protokołu odbioru końcowego lub 30 miesięcy, licząc od dnia
dostarczenia przedmiotu zamÓwienia do Zamawiającego na podstawie daty Protokołu
kompletności dostawy, w zaleznoŚci co nastąpiwczeŚniej.
2) Udzielone gwarancje muszą uwzględniac spełnienie parametrow technicznych potwierdzonych

3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

w złoŻonej ofercie.

W okresie

gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatnego serwisu
gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz bezpłatny serwis przy kaŻdym montazu i óemontazu
urządzenia na dole kopalni (w okresie gwarancji), łącznie z zapewnieńiem pełnego asońymentu
częŚci zamiennych wraz z kosztami dojazdu i transpońu tych częścido KWK ,,Bobrek-ńiekary''
(w przypadku braku własnego senłisu w ofercie naleŻy pod-ać kto będzie pełniłserwis

gwarancyjny).

Pzystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpÓzniej w terminie do 8 godzin od
momentu telefonicznego zgłoszenia awarii, a czas tnłania naprawy nie będzie dłuŻ{zy niŻ 24
godziny od momentu pzystąpienia do czynnoŚci naprawczych. izas tnruania napraw będzie
okreŚlony przez Strony w protokole awarii, a okres ich tnłania spowoduje wydłuzenie okresu
gwarancji. Ponadto Wykonawca musi zapewnic dostawę częścizamiennyćh ipodzespołÓw
niezbędnych do usunięcia awarii.

Czas trwania napraw będzie okreŚlony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania

skutkować będzie wydłuzeniem okresu gwarancji.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw częścizamiennych przez
okres minimum 5 lat po upływie gwarancji.
NadzÓr nad montazem i senłis gwarancyjny moze być prowadzony wyłącznie przez osoby
posiadające uprawnienia do wykonywania prac na dole w warunkach podziemnego zakładu
gorniczego tj. muszą byc zapoznane z obowiązkami wynikającymi z arl' 77 oraz odpowiadających
ustaleniom art 74 ustawy Prawo geologiczne i gÓrnicze, posiadać odpowiednie do zakresu'prac
doświadczenie i kwalif|kacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie
z zakresu uzytkowania aparatÓw ucieczkowych oraz Wymagane ubezpieczenia, awrazz dostawą
Wykonawca dostarczy Wymagane dokumenty potwierdzające u prawn ien ia.
W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych
bezpłatnych przeglądÓw zgodnie z instrukcją (dokumentacją techniczno_ruchową).
Jezeli w okresie gwarancji istnieje koniecznośc wykonywania autoryzowanych kontroli, inspekcji lub
przeglądÓw muszą one byc wykonywane nieodpłatnie w całym okresie gwaiancji.

10) Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie załogi (wg' zapotrzebowania Zamawiającego)
w zakresie obsługi, eksploatacji i konsenruacji przedmiotu zamówienia.

't

1) Wykonawca gwarantuje, Że przedmiot zamÓwienia:

a) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i nalezycie spełni wymagania

ńb"/

S

ekreta rz Ko
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okreŚlone przez Zamawiającego,
b) jest przydatny do konkretnych celÓW planowanych przezZamawiającego,

o.

z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami
wymaganiami organow państwowych,
d) oznaczony będzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami m.in. w sposÓb czytelny
c) jest zgodny
i

itnłały.

12) Przyięcie lub odbiÓr przedmiotu zamÓwienia w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez
Zamawiającego'

13) W pzypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamówienia, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca
jest zobowiązany na własny koszt wymieniĆ lub naprawić dotknięte waoi óeńenty lub
podzespoły.

14) JeŻeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialnośÓ z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje zarÓwno wady powstałe z przyczyn, ktÓre w clrwili przyjęcia luo obbiorrJ tkwiły w
przedmiocie zamÓwienia, jak iwszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione prźed
upływem terminu obowiązywania gwarancji.

15) JeŻeli Wykonawca, po Wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków
wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarÓwno z SIWZ, umowy
lar
irękojmi.

16)

W pzypadku

rozbiezności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŻe zleciÓ
leŻ nem u ekspeńowi wskazanem u pŻez Zamawiające go'
17) W pzypadku.uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamÓwienia koszty
badań ponosiWykonawca. WysokośĆkosztow badań określi kaŻdorazowo niezależny ekspeń.
18) Wym|eniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostać objęty nową gwarancją na
zasadach okreŚlonych w umowie'
19) Gwarancja nie wyłącza uprawnień ZamawiĄącego z tytułu rękojmi zawady fizyczne lub prawne
wykona

n

ie bada ń n ieza

przedmiotu zamÓwienia.

20) Jezeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki i uprawnienia w nim
określonenie mogą byÓ spzeczne lub mniej korzystne dla zamawiającego niż warunki
i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisow
[r)wi polskiego.
21) Wszystkie osoby Wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy muszą posiadaÓ

i:

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagańe óxtualnió obowĘzującymi
przepisami oraz przestrzegające wewnętrznych pzepisów obowiązujących na zańńózie
Zamawiającego.

":::: "::"-::::'::: :: :"T::::€

::::::::
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Vl. Warunki dostawy i odbioru:

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc kompletne, nowe fabrycznie urządzenie, nie wykazujące wad
i usterek technicznych.

2' Wykonawca dostarczy-przedmiot przetargu transpońem własnym ina koszt Wykonawcy

-

loco

ma9azyn WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrer
- ul. Konstytucji 76,
41-905 Bytom.
3. Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką okreŚlającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny,
rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym"miejsiu urządźenia, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami.
4. W pnypadku stwierdzenia niekompletnoŚci dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
(do trzech dni) uzupełniÓ brakujące elementy.
5- Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z Wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone
Protokołem kompletności dostawy, sporządzanym przezŻamawiającego do trzeón dni po realizacji
ostatniejdostawy, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzói i ńalizację umowy.
6. odbiÓr końcowy przedmiotÓw nastąpi po spełnieniu łącznie niżejwymienionych warunkÓw:
dostawa całego przedmiotu wraz zdokumentacjĄdo zamawiającego,
podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamońibnń'
7. Podstawą wystawienia faktury będzie spełnienie powyzszych ustaleń warunkÓw w zakresie
kompletności dostawy oraz odbioru'
8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wraz z pierwszą dostawą dokumenty w języku polskim, ktorych
koszt wliczony jest W cenę przedmiotu umowy'

-

6at---

1)
2)

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biemat
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WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
Załącznik Nr 2 do S|WZ

Nr sprawv PRZZJ2045

FORMULARZ OFERTOWY
PRZZt2045

Data,

OFERTA
Wykonawca,

Dane Wykonawcy

a w przypadku

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

oferty wspólnej
Pełnomocnik

Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawcow składających
ofertę wspÓlną

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

lmię inazwisko osoby do
kontaktu w postępowan iu

wraz z nr telefonu
Do:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o
ul. Gen' J. Ziętka

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie przetargu nieograniczonego pn

Dostawa fabrycznie nowych dwóch ognioszczelnych pzemienników częstotliwości do zasi!ania
isterowania pzenośników taśmowych dla wĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary

Ruch Bobrek.

1.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie

z

wymaganiami określonymi plzez

Zamawia1ącego W Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia za cenę:

Przedmiot zamówienia

1

Dostawa fabrycznie nowych

dwóch
ognioszczelnych
pzemienników częstotliwości
do zasilania i sterowania

Itość

Cena
jednostkowa
netto

Wańośó
zamówienia
netto

2x3

Stawka
podatk
u VAT

Wańość
zamówienia
brutto

4+5

Szt

IPLNI

IPLNI

IT,l

IPLNI

2

3

4

5

6

2

o/
/o

przenośników taśmowvch

2'

Działając w imieniu WykonawcyA/Vykonawców

1)

2)
.i/ r
#tqa-

występujących wspólnie oświadczam, że:
podałem cenę ofeńową oraz cenę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione
w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,
oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie
z wymaganiami okreŚlonymiw SlWZ,

Sekretan Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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3)

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
akceptuję proponowany wzezZamawiającego termin płatnoŚciwynosi 60 dni kalendarzowych

od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu
przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego
należyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub w częŚci np. protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o',
4) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określoneW slWZ
W szczegolności W SzczegÓłowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz tstotnych

5)
6)
7)

8)
3

postanowieniach do u mowy,

oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia,
zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie:
https://dostawcv-weolokoks.coiq.bizl oraz,Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam
osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją

zapoznałem się
Sp. z o.o.

z

wyciągiem

z

Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamÓwienia,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,

5)

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności związanej
z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.

4.

DziałĄąc w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) nie zalegam uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
zdrowotne (z wyjątkiem przypadkÓw, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwegoorganu),
2) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem Wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewid uje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

i

4.

z

ośwladczam.że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni.

kolejno

Niniejsza oferta zawiera
ponumerowanych stron.
Numeracją objęte są takze dokumenty i oŚwiadczenia (wszystkie załączniki).
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oŚwiadczenia) wymienione w S|WZ
Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):

nr strony w ofercie

1.

2.
3.

( pieczęć i podpisy osoby/osob
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

p'ar*

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biemat
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WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
Załącznik nr 2a do SIWZ

vVYKAz sPEŁN!ENlA lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo PARAMETRoW
TEc H NtczNo_UŻYTKoWYc H PRZEDM loTU zAMoWl EN|A
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
Wykonawca:

... ,,. ...

Wymagane pzez
Zamawiającego

Wyszczególn ien ie parametrów

1

Znamionowe napięcie zasilania

2.

Tolerancja napięcia zasilan ia

3.

4.

1000

Przystosowany do pracy w sieci zizolowanym punktem

Przemiennik częstotliwoŚci musi spełniaĆ wymagania w zakresie

od pływÓw głÓwnych

b)

minimalna moc (dla jednego silnika)

e)

w

przypadku

2

awarii

rownolegle zasilanie

250

przemiennik powinien umozliwiać
dwÓch silnikÓw z jednego modułu

miennika
kaŻdy odpływ powinien byĆ wyposazony W niezalezny moduł
przemiennika częstotliwości składający
prostownika,
napięcioweqo obwodu poŚredn
ifalownika
umoz|iwiac pracę z wyłączonym lub zdemontowanym jednym
modułem o rzem ien n ika częstotliwości

się

kw/ 1000v
TAK
TAK
TAK

5

Zakres regulacji

a)

wartoŚci napięcia wyjściowegoodpływu modułu przemiennika

0+1000V

b)

częstotliwości napięcia wyjŚciowego odpływu przemiennika

0+100H2

6

Przemiennik musi

a)

styczniki lub łączniki obejŚciowe, umożliwiające bezpoŚredni
rozruch silnikÓw w przypadku awarii modułu przemiennika

byÓ Wyposazony ponadto w:

twoscl

b)

c)

zinteg rowany, zamknięty układ chłodzenia
wvmiennikiem cieoła typu woda-woda

d)
e)
f)

s)
7
a)

S e

z

zewnętrznym

pompy wymuszające obieg czynnika chłodzącego elementy
połprzewodnikowe powinny byÓ zabudowane wewnątrz

obud

EI?rrź/-

TAK

neutraln

minimalna iloŚĆ

d)

v

0,85 + 1,1 Un

a)

c)

Oferowane paez
Wykonawcę Tak/Nie
lub oferowany
parametr

miennika

przekaznik bezpieczeństwa pracujący W zdalnym układzie

wyłączania awaryjnego powinien

poziom
zapewniaĆ
nienaruszalnoŚci bezpieczeństwa SlL3
min. 1 odpływ rewersyjny do zasilania stacji napinającejwrazz

wym

a ga

nym i zabezpieczen ia m i elektroen erq etvcz

n

vm

i

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

'1 odpływ o napięciu wyjściowym 230vl133V, wyposaŻony
magane zabezpieczen ia elektroenerqetvczn e
min. 2 odpływy dla luzownikow zasilanych napięciem
230V/133V, wyposazone w wymagane zabezpieczenia
elektroenergetyczne
Przemiennik musi być Wyposazony W Wymagane przepisami
ia elektroene
e

TAK

zwarctowe

TAK

min.

kreta

z

Ko m i sj i P rzet a rgow ej : M ag d al

e n

a
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KRAJ

b)

przeciązeniowo

TAK

c)

od asymetrii

TAK

d)

upływowe od zwarc doziemnych - obwody 1000 V

TAK

e)

upływowe od zwarĆ doziemnych (centralne i blokujące) - obwody

42V i230V

TAK

0

przed wzrostem temperatury w uzwojeniach iłozyskach silników

TAK

s)

temperaturowe

z

mozliwością wspołpracy z czujnikami

TAK

dwustanowvmi oraz anal ogowymr

8

Przemiennik winien umozliwiac

a)

pracę W trybie wektorowym
mozliwoŚcią wyrownania
mom entÓw obciązenia pomiędzy zasilanymi napędami

TAK

b)

wyŚwietlacza di odowego
w iezvku oolsk tm

TAK

c)

sterowanie

identyfikację stanÓw

z

pracy przemiennika

o

raz wyŚwie tlacza cie

za

pomocą

kło krysta l icz

n

ego

- za poŚrednictwem zewnętrznych obwodÓw
iskro
teczn h i/lub sze
transmi i Rs485
w trybie lokalnym - za pośrednictwem przyciskow dostępnych na
zewnatrz obudowv
Przedmiot zamowienia winien byĆ fabrycznie nowy, spełniający
wszelkie powyzsze wymagania prawne i techniczno-uŻVtkowe
w trybie zdalnym

I
10

Przedmiot zamÓwienia musi być wolny od wad fizycznych
prawnych oraz nie moze naruszac praw majątkowych osÓb

i

trzecich.

Eksploatacja

w

I

TAK
TAK
TAK

TAK

Wymagane przez
Zamawiającego

Wymagania użytkowe d!a stacji transformatorowej:

podziemnych wyrobiskach gorniczych w

pomieszczeniach ze stopniem

,,a'', ,,b" lub,,c"

zo,o.

Oferowane przez
Wykonawcę
TaUNie
!ub wpisaó
oferowany
parametr

niebezpieczeństwa

wybuchu metanu oraz klasą ,,A'' i uB'' niebezpieczeństwa
wybuchu pyłu węglowego oraz przystosowana do zabudowy W
podziemnych wyrobiskach gÓrniczych W zuŻytym prądzie

TAK

Warunki środowiskowe

TAK

powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego.

2

w temperaturze otoczen ia

od 0oC do

przy wilgotności wzg|ędnej w temperaturze +400c

TAK

5.

Minimalny stopień ochrony obudowy co najmniej

lP 54

o.

Poziom zabezpieczenia urządzeń (EPL) minimum

Mb

4.

1

dla

oŚwiadczenie wykonawcy stwierdzające, Że przedmiot
zamÓwienia fabrycznie nowy będzie spełniał wymagania
techniczno-uŹytkowe, zgodnie zZałącznikiem nr 1 do S!WZ,
umozliwiające jego zabudowę w podziemnych wyrobiskach
gorniczych w pomieszczeniach ze stopniem ,,?", ub" lub ,,c"
niebezpieczeństwa wybuchu metanu olaz klasą uA'' i ,'B"
nre

stwa wybuchu Pyłu Węqloweqo

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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Urządzenie grupy l kategorii M2, zewnętrzne obwody sterowania
ru
I klasa M1
M u st po siad ac cech ę bud owy przeciwwy b uc howej o kreśloną
D klarac
oscr WE
b U

3

,#e,,p'

+

TAK

TAK

oraz
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przystosowana do zabudowy w podziemnych wyrobiskach
gorniczych w zuŻytym prądzie powietrza odprowadzanym do

OKOKS KRAJ

zo.o,

szVbu wvdechoweqo.

2

J

4

Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja w rozumieniu
obowiązujących dyrektyw oraz zawierająca między innymi:
parametry techniczne i uzytkowe,
opis budowy idziałania,
schematy elektryczne - ideowo-montazowe,
Kopie następujących doku mentow:

TAK

aktualny ceńyfikat badania typu UE (lub WE)

TAK

aktualna deklaracja zgodnosci UE (lub WE)

TAK

-

oŚwiadczenie Wykonawcy, Że zapewnia na ządanie
Zamawiającego bezpłatną pomoc senłisową w trakcie montazu
u ruchom ien ia urządzenia w podziem nych wvrobiskach kopal n i.

TAK

i

TAK

Dokumenty
wymagane z dostawą przedmiotu (odbiorem) zamówienia w języku polskim.
1

Deklaracja zgodności UE (lub WE)

TAK

2

Kopia aktualnego ceńyfikatu badania typu UE (lub WE)

TAK

3.

Kańa gwarancyjna

TAK

4.

Świadectwo zgodnosci dla częŚci podzespołow (komponentow)

TAK

5.

Świadectwo jakoŚci wyrobu

TAK

b.

Wykaz kompletności dostawy

TAK

7

Protokoły badań, legalizacji i nastaw zabezpieczen
elektroenergetycznych (nastawy zgodne z wymogami
Zamawiającego).

TAK

B

Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja w rozumieniu
aktualnie obowiązujących dyrektyw (dla urządzeń posiadających
deklarację zgodnoŚci WE lub UE), zawierającą między innymi:
- parametry techniczne i uzytkowe,
- opisy budowy i działania,
- schematy elektryczne ideowo-montaŻowe
- katalog częŚci zamiennych,
w 3 egzemplarzach (w tym wersja elektroniczna dostarczona na
noŚniku elektronicznym).

TAK

I

ProtokÓł zdawczo-od biorczy

TAK

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

il'o

*uŁ

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biemat
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYC H/VVYKO NYWANYC H DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartośó
zamówienia brutto
(PLN)

Data dostawy

(naleŻy podac:
dd/mm/rrrr lub okres od
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa odbiorcy

Uwaga!
Przez wykonanie zamowienia naleŻy rozumieĆ jego odbiÓr.
W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wp|saĆ do nadal,
podając wańośĆzrealizowanego zamowienia przed upływem terminu składania ofeń.
Do wykazu nalezy dołączyc dokumenty (referencje) potwierdzaiace. że te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane nalezycie.

-

W pzypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwieniaj
w szczegolnościdołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres kozystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia.

(pieczęc i podpisy osoby/osÓb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

S e k reta

/ft,,/

rz Kom i sji P rzeta
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WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.

o.

Załącznik nr 4 do SIWZ
Miejscowośó

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWIADczEN!E vVYKoNAWCY
oświadczam że:

1.

Przedmiot zamÓwienia fabrycznie nowy będzie spełniałwymagania techniczno-uzytkowe,
zgodne

z

2. olaz 3., częścill załącznika nr 1 do ślwŹ,umozliwiające jógo zabJoowę
podziemnych wyro.biskach gÓrniczych w pomieszczeniach ze stopńióm
,,^;, ub,, lub ,,ci
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz k|asą ,,Au i ,,Bu niebezpieczeństwJ wybuchu pyłu
węglowego oraz przystosowana do zabudowy w podziemnych wyrobiśracngÓrniczych w zuzytym
prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wydechowego.
2. Zapewniam na żądanie Zamawiającego bezpłatną -pomoc serwisową W trakcie montazu
i uruchomienia urządzenia w podziemnych wyrobiskacń kopalni.
w

pkt.

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

&,'''/

S

ekreta rz Ko

m i sj i

P net a rg owej : M ag d a I e n a Bi e rn

at
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

Załącznik Nr 5 do SIWZ
MiejscowoŚĆ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWIADczEN lE WYKoNAWCY Ws PoLNlE
slĘ o zAMoWlENlE

U

Bl

EGAJĄC EGo

oświadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnośĆza wykonanie przedmiotu zamÓwienia

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspÓlnie składających ofertę'

frr@

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biemat
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

Załącznik Nr 6 do SIWZ
,'):t ,.rt,.,:':):.1t,..

'

i.,i.!|trj;..i.

,

NIP

DATA

OSWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy, Że posiadamy wierzytelnoŚci pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
przekraczające wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn.

przetarg nr: ...

z o'o

.

przewidywana data otwarcia ofert:
wysokoŚć Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmienione wlerzvtelnościwvnikaia z:

..
faktury nr '. ..
faktury nr ... ...
faktury nr ... ..

dnia
z dnia
z dnia
z dnia

'z

faktury nr '..
'

data wymagalnoŚci
data wymagalności
data wymagalności
data wymagalności

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelnościwynikających z ww. faktur VAT do kwoty[-]
) stanowiącej równowar'tość wadium' na poczet wadium wymaganego w postępowaniu
pn.: [-]
oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie
pnez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do
kwoty [l
dlatego teź nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach
określonych w $ 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
(słownie:

(pieczęc i podpis osoby/osÓb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o

fii,r'd

Sekretan Komisji

P

rzetargowej : M agdalen a Bie m at

22

Nr sprawy

PRZZ2045

WĘGLŻKoKS KRAJ Sp. z o. o'
Załącznik Nr 7 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcla umowy stanowią:
1) ProtokÓł końcowy z przeprowadzonego postępowania przetargowego zatwierdzający wyniki postępowania
pn. Dostawa fabrycznie nowych dwóch ognioszczelnych pzemienników częstotliwości do zasilania
i sterowania pzenośników taśmowych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary Ruch
Bobrek, nr sprawy: PRZZ|2045.
2) Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia (slWZ).
3) ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.

s2

1.

Przedmiot zamówienia

2.

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych dwóch ognioszczelnych przemienników
częstotIiwości do zasilania i sterowania przenośników taśmowych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, na warunkach okreŚlonych w niniejszej umowie.
Wykonawca oświadcza, Że przedmiot zamÓwienia odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do

3.

Wykonawca oświadcza,ze przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb

umowy.

trzecich.

4. W

przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot
zamÓwienia, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały
naruszone.

s3

cena i warunki płatności
.PLN, (słownie: ...

2
3

4

WańośĆumowy wynosi netto
' '. ... . 00/100) w tym cena jednostkowa
wynosi........ PLN.
Stawka VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
WańoŚć Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane
realizaĄą zamÓwienia. Wykonawcy nie
przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy'
Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentow potwierdzających koniecznoŚc dokonania jej
zapłaty, tj. protokołÓw częŚciowych bądŹ końcowych'
Fakturę za realizaĄę umowy naleŻy dostarczyc ZamawiĄącemu W terminie 7 dni od daty końca okresu

z

rozliczeniowego.

o

Fakturę naleŻy wystawic na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek
i przesłac na powyzszy adres.
Wystawiona faktura musi zostac sporządzona w języku polskim i zawierać numer, pod ktÓrym Umowa

7.

Zamawiającego.
Zamawiający upowaŻnia Wykonawcę do wystawienia faktur

5

:

została wpisana

do

elektronicznego rejestru umÓw Zamawiającego

podpisu.

oraz numer

zamÓwienia

VAT bez koniecznoŚci składania swojego

8.

Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dni
kalendarzowych od daty wpĘwu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego

9.

Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

dokumentu, np. odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez Zamawiającego.

10

Zapłata dokonana zostanie ze środkowwłasnych Zamawiającego lub ze ŚrodkÓw pozyskanych przez
Zamawia1ącego od osÓb trzecich.

11

Przedmiot zakupu może teŹ zostaÓ sfinansowany przez wybranego przezZamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego
w zakresie
1) obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji'
2) obowiązkÓw w zakresie dostawy przedmiotu umowy, montażu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń
w zakresie obsługi przedmiotu sprzedaŻy,
3) wymaganych warunkÓw technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy'
:

12
S e

p)v{ó

z

tytułu kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkow,
o ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach określonychw niniejszej umowie.
Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawia1ący zastrzega sobie prawo wskazania tytułu

4) odpowiedzialnoŚci
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o.

płatności(numeru faktury).

Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę

13

obciązen ia rach unku ban kowego Zamawiającego.

Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko iwyłącznie

14

na fakturach.

Nalezności wynikające z Umowy W tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byÓ
przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaŻ), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody

15

Zamawiającego.

s4

Termin realizacii zamówien ia

okres realizacji zamÓwienia wynosi

s5

Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określa Załącznik nr 1 do Umowy (wgZałącznika nr 1 do SIWZ).

s6

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaŹnionymi oraz odpowiedzialnymiza nadzÓr nad realizacją Umowy

1.

o':':::]" -:::]:'.]n

::::

':?'":':u* ?oo\i:
... ..

*::::i'?!1?"?" *:]::::l::

'

niniejszej Umowy są:

,.. tel.

2. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej dostawy wynikających z niniejszej Umowy
tu.

...

3'

...

. ter.

..

"ó

;; ;ń;g; i;;y

,"

zńiuniu o.óo ojóo*i"oźi"lnvcn
;.J?L;
p,."p,owadzonej zmianie
"n"r.ru.
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, Wymagane
jest powiadomienie drugiej strony
Umowy.

s7

Rozwiazanie. odstaplenie lub wvpowiedzenie Umowv
W pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez
jedną ze stron, po wyznaczeniU przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego ierminu
do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona
do odstapienia od umowy eX nunc (od teraz). Jezeli Świadczenia stron sąpodzielne, a jedna ze stron
dopuszcza się opÓznienia tylko co do częŚci Świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy
przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej częŚci, albo do całej reszty nió
spełnionego Świadczenia. Strona ta moŻe takze odstąpiĆ od całoŚci, jezeliwykonanie częściowenie miiłooy
dla niej znaczenia ze względu na właŚciwoŚó zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cet
umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci
objętej przedmiotem zamÓwienia, jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14
dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznościach.
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 7 dni i nie więcej niŻ 14 dni, określonego W odrębnym

1.

2.
3.

oŚwiadczeniu, w przypadku:
zmian w strukturze organizacyjnejZamawiającego,

a)
b)

moze

byÓ

zrealizowane

niewykonywania

skutkującej tym, Że świadczenieobjęte Umową nie

lub nienależytego wykonywania zamÓwienia

Wykonawcy, przy czym za:

z

przyczyn lezących po stronie

-

4.

niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całościlub w części,
nienaleŻyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączĄą mozliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego.

s8

1.

Karv umowne

Zamawiający moze naliczyĆ Wykonawcy kary umowne:

1) Za odstąpienie

od Umowy przez jedną ze stron

z

przyczyn lezących po stronie Wykonawcy

w wysokoŚci 10% wańoŚci netto niezrealizowanej częŚci Umowy,

S e
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2)
3)
4)

2'

WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o' o'

Za kaŻdy rozpoczęty dzień opoznienia w realizacji przedmiotu Umowy -

W Wysokości 0,2% wańoŚci

netto niezrealizowanej w terminie częŚci Umowy, przy czym kara może byc naliczona do wysokoŚci nie
wyzszej jak 10 % wańości netto umowy określonej w $ 3 ust. 1
,

Za opożnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kazdy dzień opoŹnienia - w wysokości 0,2%
wartoŚci netto przedmiotu Umowy, przy czym kara moŻe byc naliczona do wysokoŚci nie wyższejjak
10 % wartościnetto umowy okreŚlonejw $ 3 ust. 1,
w wysokości 0,1% wartoŚci netto przedmiotu umowy

za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24
godzin od powiadomienia Wykonawcy, zakaŻdy dzień opÓŹnienia, przy czym kara moŻe byc naliczona
do wysokoŚci nie wyzszej jak 10 % wartoŚci netto umowy określonejw $ 3 ust. 1
Wykonawca może naliczyc Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną
ze stron z przyczyn lezących po stronie ZamawiĄącego W wysokości '10% wartoŚci netto niezrealizowanej
częściUmowy, co nie dotyczy przypadkow określonych W 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
.

s

3.

wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
Zamawiającv moŻe na zasadach ogÓlnych dochodziĆ odszkodowania przewyŻszającego wysokoŚÓ kar

4.

W przypadku koniecznościzlecenia przez Zamawiającego dostaw objętych Umową innemu Wykonawcy

umownych.

w wyniku:

1)
2)

opÓŹnienia Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji zamÓwionych
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

dostaw przekraczĄącej 14 dni,

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roŻnicy pomiędzy kosztami dostawy zamÓwionej
przezZamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami dostawy wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

se

Nadzór wvn ikaiacv z zarzadzen ia środowis koweqo
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow prawa
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla Wykonawców obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ
SpÓłka z o' o' zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

s10

1.
2.
3.
4'
5.
1.

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli jej
realizację u n iemozliwiły okol iczności siły wyzszej.

Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne

i

niezależne od woli stron uniemoŻliwiające

wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie można zapobiec ani
przeciwdzia łaÓ przy zachowan iu nalezytej starannoŚci.

Przejawami siły wyzszej Są W szczegolności:
klęskizywiołowe np' poŻar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp',
akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
poważne zakłocenia w funkcjonowaniu transpońu.
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznośĆsiły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

1)
2)
3)

s 11
Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie W związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkÓw ochrony danych

osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa
a W szczegÓlności z ustawą o ochronie danych osobowych olaz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

2'
3.
4.

S e

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony

danych osobowych.
Strony oświadczają,Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znĄąprzepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawniające
do przetwarzania danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania,
a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.
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Pzetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie z arL. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46ME (ogÓlne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1' Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętkaiwpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS

000008061B, kapitał zakładowy 173

i

321 000,00 złotych, podatnikiem od

towarÓw

usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo

000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.

2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
3. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
4. Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
5.
6.

7.
B.

analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow Administratora, a jeśli
zaszłaby taka potrzeba takŻe W ce|u dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolności z ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow. Administrator moŻe udostępnic dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rownież udostępniane podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktorymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującym i przepisa m i.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
W WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o,: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:

9. Wykonawcy

iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RoDo.
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1.

och rona taiemn ic przedsiebiorcv. zachowan ie pouf ności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niz określony w Umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji,

ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich

w

2.
3.
4'

przez

Strony

innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub
po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem
bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnościąZamawia)ącego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądż wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą ZamawiĄącego i bez wyraŹnej zgody
Zamawiającego nie mogą byĆ przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby'
za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność,poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb'
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem pzezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
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Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

1)

jest takze

dopuszczalne

Wykonawca moŹe W razie potrzeby dzieliĆ Się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzezeniem

zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw,
Wykonawca moze ujawniac informacje osobom tzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej,
Wykonawca moze ujawniac informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.

2)
3)

6.
7

'

8.
9.

Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujiwnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części,ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych pośtanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust' 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych i organizacyjnych
-przed
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
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Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.22019 r. poz. T42).

z

dnia

5 sierpnia

2O1Or.

s15

2

Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie 1działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy or:az innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegÓlności do żachowah, ktore mógą
prowadzic do:
1) popełnienja przestępstw określonych W ań. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika 2oo2 r.
o-odpowiedzialn-ości podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (t.j. Dz.U.
22019 r. poz.628);
2) popełnienia czy1Ów.wskazanych w ustawle z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U.22018r., poz.419).
Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
izobowiązują się, ze nie wręczały inie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak rÓwniez niezgadzały się
i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w zwiizku
z zamÓwieniem lub umową.

s16

Badanla kontrolne (AUDyT)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaŻnionych
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddaĆ się audytowi w terminie i zakresie wsk,azanym przez
ZamawiĄącego. Audyt moze dotyczyĆ w szczegolnoŚci:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowańŻamawiĄącego
w zakresie ochrony środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz WeWnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przezWykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
2.
Czas tnłania audytu moŻe wynieścod 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)'
3.
Zasady ustalen ia term n u przeprowadzen ia audytu
1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) powiadomienie o audycie winno zawierać
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia może wnieŚć
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
S e k reta n Ko m i sj i P neta rg owej : M ag d a en a Bi e m at
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Wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne
audytu,

z zaakceptowaniem pzez Wykonawcę planowanego

4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od
otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
uwzględnienie ich, albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
- Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

-

- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia

zaproponowany

-

obowiązuje termin
Zamawiającego

przez Wykonawcę lub termin wskazany przez

z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę,
- Zamawiający odmowi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin

6)

wstępnie Wyznaczony w powiadomieniu;

w
z

przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu
przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienia

rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuŻszym niz 5 dni

4.

roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym
niemoŻliwe było rozpoczęciel prowadzeniel zakonczenie audytu z plzYczyn lezących po stronie
Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z plzyczyn
lezących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez
uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa w zdaniu popzedzającym. W pzypadku wystąpienia opÓznienia
W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy,
przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpic od umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od wystąpienia wlv. opoznienia. Skutek złozonego oŚwiadczenia o odstąpieniu
następuje na przyszłośc.Z chwilą otrzymania oŚwiadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany
do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego
sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac W celu
rozliczenia wykonanej częściumowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo
wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających
z wykonanej częŚci Umowy, w szczegÓlnoŚci wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie
obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. odstąpienie od Umowy nie wyłącza rÓwnieŻ
obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte wykonanie Umowy
w trakcie realizaĄi wykonanej częściUmowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na
wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
kazdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚc, czynności te nie będą
powtarzane.

5

6
7

Cena określonaW Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnoŚĆ realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą byĆ
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
Zamawiająceg o wyn kow
i

a

udytu'
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1'

2.

3.
4.

Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnościzwiązane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m'in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkich czynności
związanych z wykonywaniem praw iobowiązkÓw WĘGLOKoKS KRAJ Sp. z o, o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzor nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego'
Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie pracownikow
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' przy wykonywaniu czynnoŚci związanychzrealizacją Umowy. Zakaz ten nie
dotyczy pracownikow ZamawiĄącego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktÓre na podstawie
przepisow prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy.
odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy
o powyŻszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie'
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewazności.
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Ewentualne Sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się

rozstrzygaÓ polubownie w drodze negocjacji bezpoŚrednich. W przypadku braku mozliwoŚci polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 -Zakres Żeczowy przedmiotu zamÓwienia zgodnie zZałącznikiem nr
Załącznik nr 2 - ProtokÓł kompletnoŚci dostawy
Załącznik nr 3 - ProtokÓł odbioru końcowego.

1 do SIWZ.

.

S

e

kreta

n Komi

sji P zeta rg owej : M ag

d al en

a

Bie rn at

29

Nr sprawy

PRZZ2045

WĘGL2KOKS KRAJ

Sp. z o. o'

Zalącznik nr 1 do lstotnych postanowień

ktÓre zostaną wprowadzone do Umowy

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ.

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat

bil,{
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Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień
ktore zostaną wprowadzone do Umowy

Protokół kompIetności dostawy

sporządzony

-Zamawiającym,

dnia

Lp

...

... zawartej

.. '

...

Ruch'' Bobrek (Zamawiający)

le

(zgodnie ze specyfikacją pzedstawioną ponizej) do

dn

-*-N\Ę/
(

/^. \\

\)\

\\\

\\

llośó
przekazanych w
dniu...

llość
narastająco

Uwagi

/./

\/l

Przedstawiciele Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

1)

1)

2)

2)

Sekretan Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat

-/

... r' W

tj

Potwierdzamy kompletnoŚĆ dostawy

umowy nr ...

'.

pom
tj.:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' - KWK,,Bobre
a Wykonawcą,

.
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WĘGLoKoKs KRAJ

Nr sprawy PRZZ2045

Sp. z o. o.

Załącznik nr 3 do lstotnych postanowień
ktÓre zostaną wprowadzone do Umowy

Protokół odbioru końcowego
KWK,,Bobrek-Piekary" - Ruch Bobrek

sporządzonydnia'.'.'.r.W.........
pomiędzy:

-Zamawiającym,

tj.:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK,,Bobrek-Piekary'' _

Bobrek (Zamawiający)

a Wykonawcą, tj.:

iele Wykonawcy
1

2

W

dniu

Zamawiającego

i

zgodnie z

W obecnościprzedstawicieli

nr

bioru końcowego przedmiotu umowy

Wykonawcy

awiającego:

,,Bobrek-Piekary" - Ruch Bobrek.
Stwierdza się, Że dostarczony p

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

owy dostarczony został zgodnie

w umowie.

z

o.o.

_

tj

KWK

warunkami określonymi

Przedstawiciele Wykonawcy
1) ......

2)......
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