WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PR22.12069

o. o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

l.

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 000008061B
NIP: 653-000-48-65
ad res strony nternetowej: mvw.weq lokokskraj. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał okreŚlony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PRO Fl L NABYWCY: ad res internetowy: https://dostawcy-weq lokoks. coiq. biz
i

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o' o., zwany dalej

il.

2.
3'
4'
5'
6'
7.
B.

Regulaminem.

Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający dopuszcza mozliwośÓ składania ofert częŚciowych na zadania, ktore wyszczegolnia
Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana ofeńa winna obejmowac cały zakres rzeczowy i ilościowyzadania,
llośćzadań wynosi 2.
Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚc złoŻenia ofeńy przez jednego Wykonawcę na jedno lub
więcej zadań.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwościskładania ofeń wariantowych.
Zamawiającv nie zamierzazawrzec umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci powierzenia częścizamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcow.

opis przedmiotu zamówienia.

L

2'
3.

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa fabryczn ie nowych pom p średn iociśn ien iowych

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. - KWK,,Bobrek-Piekary'' Ruch Bobrek
SzczegÓłowy zakres zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno-uzytkowe
dla

w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Przedmiot zamowienia winien byĆ fabrycznie nowy
lstotnych Warunkow ZamÓwien ia.

i

okreŚlono

musi spełniaÓ wymagania Specyfikacji

Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji
1. Wymagany termin wykonania zamÓwienia: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy' lecz nie
później niż do 30.12.2019r.
2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zmÓwienia: minimum 12 miesięcy od daty

IV

3.

podpisania protokołu kompletnościdostawy,
Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w częściY Załącznika nr 1 do slWZ.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

V

tych warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktÓrzy spełniają następujące warunki
dotyczące:

1.

posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres
działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, wykonaI!/wykonują co najmnlej jedną dostawę
z każdego zadania do którego Wykonawca złożyofeńę,

2.
3.
S e

kreta

n

tzn. jezeli Wykonawca złoŻy ofeńę
dla zadania 1 i 2 to musi wykazac co najmniej po jednej dostawie dla kazdego z tych zadań,
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
Za zakres dostaw potwierdzających spełnienie powyŻszego warunku, Zamawia)ący uwaŻa
dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamowienia'
tj. zarowno dostawy urządzeń toŻsamych z przedmiotem postępowania jak i rÓwnoważnych.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamÓwienia;
sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
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4'
5.

LOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

niezalegania zuiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
wyjątkiem przypadkÓw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego

z

organu,

nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓW, ktÓrzy po
ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez ikwidację majątku u padłego.
l

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/
nie spełnia na podstawie złożonychpnez Wykonawcow, a wymaganych przez Zamawiającego

dokumentow i oświadczeń.

i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w ceIu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu,
Zamawiaiacv żada paedłożenia wraz z ofeńa :
1. oświadczenia o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu, złozone na druku Formularza
ofertowego stanowiącego Załączn|k nr 2 do SIWZ;
2. wykazu wykonanych, a W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwnież 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
działalnościjest krÓtszy - w tym okresie z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ oraz załączenia dokumentow potwierdzających, ze te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie.
3. aktualnego odpisu z właściwegorejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji
lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓW, ktÓrzy prowadzą działalnoŚĆ na
Wykaz dokumentów

VI

4.
5'

podstawie innych dokumentow

-

ten dokument,

oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatków lub uzyskaniu przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłozenia na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymania w całości
wykonania decyzji organu złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiąceg o Załącznik nr 2
do SIWZ,

oświadczenia o nie zaIeganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłozenia na raty
zaległych płatnościlub wstrzymania w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - złoŻone
na druku formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentÓw' o ktÓrych mowa w pkt 2 składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania' Terminy okreŚlone w pkt 2 sfosu7'e się odpowiednio.
Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału tub kopii
poswiadczonej ,'za zgodność z oryginałem'' przez Wykonawcę lub przez osoby upowaŻnione do jego
reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone W języku obcym muszą być składane Wraz
z tłumaczeniem na język polski'

vil.

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom okreśIon ym przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom określonym
w SIWZ
Zamawiaiacv żada również nastepuiącvch dokumentów i oświadczeń:
1. dokumentÓw i oŚwiadczeń wymienionych w częściVlZałącznikaNr 1 do SIWZ.
2. oŚwiadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do S|WZ złoŻone
na druku formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slWZ.
3' wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrÓw technicznych, zgodnie
ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do slwz,
4. oświadczenia Wykonawcy - zgodnie zZałącznikiem Nr 5 do SIWZ'
Uwaga:
Wykonawca może polegać na wiedzy

i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
wykonania zamowienia lub zdolnoŚciach finansowych innych podmiotÓW, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw' Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodniÓ Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia.
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w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia.

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaÓ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚć za niewykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
2' W przypadku, o ktÓrym mowa W ust.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÓwienia publicznego. Wszelką korespondencję
związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie
z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegÓ|nych Wykonawcow składających ofertę wspÓlną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawcow składa ofertę wspolnie, do oferty nalezy załączyÓ:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

VIII

2)

Wykonawcow,
dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z WykonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Źe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono

jego upadłości,nie zalega z uiszczeniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji

3)

5.

właściwegoorganu,

oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci

za wykonanie przedmiotu zamÓwienia
indywidualnie przez kazdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ.
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazac, ze warunki

i

doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania
spełniają łącznie i na tą okolicznośĆzałączyc odpowiednie
dokumenty (jeŻeli są wymagane). Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone plzez
Zamawia1ącego warunki mozna przedłoŻyc tylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspolnej oferty WykonawcÓw, Zamawiający moŻe zaŻądać przed
zawarciem umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych WykonawcÓw.
dotyczące wiedzy

zamowienia lub zdolnoŚcifinansowych

6.
tx.

opis sposobu przygotowania ofeńy.

1.

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

Do oferty naleŻy dołączyć:
Formularz ofeńowy sporządzony zgodnie z wzorem _Załącznik nr 2 do
oświadczenia i dokumenty, o ktÓrych mowa w pkt Vl, Vll, Vlll slwz.

1)
2)
3)

Pełnomocnictwa, o

ile

umocowanie

z dokumentow rejestrowych.
Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofeńę.

ofertę

w

postępowaniu

o

wyłącznie w formie pisemnej.

dla osÓb

slwz.

podpisujących ofeńę

nie

wynika

udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyćw jednym egzemplazu

ofeńa oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim, a

dokumenty

sporządzone w innym języku winny byĆ przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz
z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
oferta powinna byÓ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załącznikÓw)'

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

ofeńa, wszystkie oŚwiadczenia

i

załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych do

reprezentowan ia Wykonawcy zgod n ie z wymagan iam i ustawowym i.
Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
naleŻy załączyc do ofeńy w oryginale lub musi wynikac z przedstawionych dokumentow.

Wszelkie poprawki dokonane w treścioferty (przed jej złoŻeniem) muszą byĆ naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofeńę.

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

11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np' prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być
złożonew formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem pŻez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,

'13. Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzaĆ spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań określonych
przezZamawiającego, nie pÓzniej niż w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania ofert.

,&
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15' Cena ofeńowa musi być określona w PLN,

podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena
- zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
16. Cena ofertowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane z realizaĄą przedmiotu zamÓwienia.
17
JeŹeli Wykonawca zamierza zamieŚciÓ w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2018 r' poz.419) nie
poŹniej niŻ w terminie składania ofeń, musi zamieŚcic adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podac
numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa' Tajemnica
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśĆkazdy
zainteresowany moze legalnie poznac. W szczegolności nie można zastrzec: nazwy i adresu
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji
iwarunkow płatnoŚci'
netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT

'

x.

Wadium
ZamawiĄący odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

xt.

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy

xlt

opis kryteriów, którymi Kryteria oceny ofeń i sposób obliczenia oraz uzyskania

ostatecznej.

1'
2.
3.
4.

Jedynym kryterium, którym Zamawiający będzie

Się

ceny

kierował przy wyborze ofeń

jest cena netto przedmiotu zamowienia - 100%.
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ofeńa
kryterium.

z cena

najniższą według okreŚlonego w ust.

1

i

Zamawia1ący zaslrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej negocjacji zgodnie
postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje
od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

z

xllt.

Warunki umowy itermin płatności.
1. lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku
nr 7 do SIWZ
2. Termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu pr:zedmiotu zamowienia w całoŚci lub w częŚci, na
podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całości
lub częścinp. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o.
3. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XIV

Term in związania ofertą.

1.

2.

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

przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
z wnioskiem o przedłuŻenie terminu związania ofeńą o okres

do wystąpienia do WykonawcÓw
do 60 dni.

XV

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

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary
ul. Konstytucji 76, 41 - 905 Bytom

Budynek księgowości,Dział Zamówień i Przetargów - l piętro, pok. nr 5
do dnia 28.08.2019r. do godz. 09:45
z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamowienia nr PRZU2069 pn.
Dostawa fabrycznie nowych pomp średniociśnien!owych
dIa WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. - KWK ,,Bobrek_Piekary'' Ruch Bobrek z podziałem na
zadania: zadanie nr.....................
Nie otwierać
dniem 28.08.2019r. do
10:00
oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
2' odpowiedzialnośÓ za właściweoznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
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3.
4'
5.
6.
7.
8.

o. o.

ofeńy powinny byĆ zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan

nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.
Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofert zmieniĆ lub wycofaÓ ofertę.
ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
W przypadku ofeńy 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.
Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofer1ą nosi Ślady naruszenia zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofeń.

otwarcie ofeń.

XVI

1'

2.
3.

4'
xvil

otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw dniu 28.08.2019r. o qodz. 10:00 w miejscu:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów - l piętro, pok. nr 5
otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że

dzień, w ktÓrym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
W częŚcijawnej Komisja Przetargowa:
stwierdza iloŚć otrzymanych ofeń,

1)
2)
3)

otwiera oferty w kolejnoŚci ich zarejestrowania,
podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw,

a takŻe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawańych w ofeńach.
Ceny ofeń nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w S|WZ zawiera
powyzej 30 pozycji cen jednostkowych,

ofeńy otwiera się rÓwnież W przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają

z

prawa
uczestniczenia w częŚcijawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji
Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofeń.

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.
1. Zamawiający ustaIa następujący sposób komunikowania s!ę:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 4'1-905 Bytom, lub

b)

-

faksem na nr (+48) 32718-11-74, i
drogą elektroniczną na adres: k.dziurkowska@weolokokskrai.pl

uzupełnianie dokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadomien ia, wezwa n !a oraz informacje będzie przekazywał wykonawcom :
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numerwskazany w ofercie, lub

c)

2.
xvlll.

S e k reta

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

-

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
na stronie internetowej w profilu nabywcy https://dostawcv-weolokoks.coio.bizl

osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:
Katarzyna Dzi u rkowska - mail : k.dziu rkowska@weg lokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji
1' Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane W trakcie postępowania o udzielenie
zamowienia winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
2. Wykonawca moŻe zwrÓciĆ się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treściS|WZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaŚnień, chyba ze prośbao wyjaŚnienie treŚci S|WZ
wpłynęłado Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofeń.
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2'
3.
4'
5.

xtx.

Wykonawca moze zwrÓcić się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ ' Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliÓ wyjaŚnień, chyba ze prośbao wyjaŚnienie treŚci S|WZ
wpłynęłado Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
TreŚĆ zapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiającv może przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowac treścSIWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia' Zamawiający moze
przedłuŻyc termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach.
Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

1'
2'
3.

CałoŚĆ postępowania prowadzona jest

7.

xX.

przez Zamawiającego dodatkowych nakładÓw fi na nsowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
Komisja Przetargowa moŻe Żądać od WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treści złoŻonych
pon iesien ia

ofeń.

Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofert:
niezłoŻyli 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 uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie oferty.
oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez Wykonawców na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową
jako dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1)
2)

1)
2)

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

z

uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym

Wykonawcę i wyznaczĄąc termin na wyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze
akceptacja zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.
1' osoby upowaznione informują Wykonawcow, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na

2.
XXl.

wszelkiej

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznośĆ

5)

6'

w języku polskim, dotyczy to rowniez

korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a Wykonawcą.
ocenie nie podlegają ofeńy, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
zamÓwienie dlaZa mawlaJącego z nienalezytą starannością,a W szczegÓlności polegających na
niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
2
dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakoŚci,
3
niewywiązaniu się z warunkow gwarancji lub rękojmi,

4

4.
5.

o. o

stronie www.weqlokokskrai. ol.

Wykonawcę, ktorego ofeńa zostanie wybrana
odrębnym pismem do zawarcia umowy.

za

najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie

Przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 20'16 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ANE
(ogolne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119'1), zwanego dalej RoDo,
Zamawiający nform uje, iŻ:
1' Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul' gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestiu Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321000,00 złotych, będącą podatnikiem od
i

i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000_48-65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weqlokokskrai.pl,

towarÓw

2.
3.

&

S e k reta

www.weg lokokskrai. p|, zw aną dalej Adm

i

n

istratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.:
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
2) Wyboru najkorzystniejszej ofeńy orazudzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
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3)
4)

Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
4. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyc
reprezentantow Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1
lit' f) RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamÓwienia.
6' Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w ań. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
7. Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnież do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci 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 ań. 6 ust' 1 lit.
c) RODO
B. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celow. Administrator może udostępniĆ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z'zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą
rÓwniez udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa olaz
podmiotom przetwarzającym, 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
zgodn ie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca ma 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 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO.
12' Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia.

xxil

Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2' z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach okreŚlonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
4' Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem ofeńy oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosiWykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.

Załaczniki:.
Załącznik Nr

1

ZałącznikNr 2
Załącznik Nr 3
ZałącznikNr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

ZałącznikNr 7
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- Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia
- Formularz ofertowy
- Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego

parametrÓw techniczno - uzytkowych
oraz Wymaganych dokumentÓw przedmiotu zamÓwienia
_ Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw, odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamowien ia,

- oświadczenieWykonawcy
- oświadczenieWykonawcy wspÓlnie
- lstotne postanowienia, ktore zostaną
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
l.

Przedmiot zamówienia:
dla

Dostawa fabryczn!e nowych pomp średniociśnieniowych

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

z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: Zespół pompowy os 150AM/5-Ex-Z lub równoważny - 2 kpl.
Zadanle nr 2: Pompa os_100/3 lub równoważna
- 1 szt.
Lokalizacja miejsca wykonywania dostawy.
l(//K Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.

Zakres rzeczowy pzedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa
w tym zakresie, a w szczególności:
1) Ustawy zdnia 9 czenrvca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.

868) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, tym:
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych

a)

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz'U.
z 2017 r. poz. 1 1 1 B),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń
naturalnych w zakładach gorniczych (Dz.U. z 2017 r' poz' 1247),
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r ' o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1 55)
wrazz aktamiwykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paŹdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 wraz z pÓżn,

b)

2)

a)

3)

zmianami).

Ustawy zdnia 13 kwietnia 2016 r, o systemach oceny zgodnościi nadzoru rynku (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 544 wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania
zamÓwienia, w tym:

a)

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r' w sprawie wymagań
i systemÓw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosfeze
potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817).

dla urządzen

W przypadku zmian aktow prawnych, związanych

z

realizacją niniejszego postępowania,

przedmiot dostawy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy' co
należy potwierdzic stosownym oświadczeniem dołączonym do ofefty.
2

Wymagane pa rametry tech n lczno-użytkowe (dotvczv ied neqo u kład u) :
1) Zadanie nr 1 - Zespół pompowy os 150AM/5-Ex-Z Iub równoważny:
,l

Pompa:
1)

wydajnośc nominalna

2\

wysokośc podnoszenia

3)

prędkoŚc obrotowa

,fu
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tak

5)

kabłąkowe rezemowe
średnica krÓcca tłocznego

6)

średnica krócca ssawnego

t)

korpus pompy, dławnice

żeliwo trudnościeralne

B)

wirniki

e)

wał staliwo

żeliwo trudnościeralne
(c55)

10)

crecz pompowana

11)

zawór zwrotny pionowy PN25

12)

rama fundamentowa

O 150 mm

A

2O0 mm

woda czysta lub ciecz
zawierĄąca ciała stałe o wielkości
do 2 mm.

Tak
Tak

Silnik napedowv:
2)

moc
prędkoścobrotowa

3)

napięcie zasilania

1)

S e k reta

min. 160 m
1450 obrlmin (t2%)

kompletne sprzęgło kabłąkowe + kompletne sprzęgło

4)

2

min. 144 m3/h

P net

a

rg

owej : Kata ny n a

D zi u

min, 100 kW
1450 obr/min (t2%)
500/1 000

rkow s ka
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2|
1

4)

klasa izolacji

4) F

5)

stopień ochrony

lP55

6)

wykonanie

1)

4)
5)
6)

n

os

100AM/3 lub równoważna

wydajnośćnominalna
wysokośc podnoszenia
prędkoścobrotowa
kompletne sprzęgło kabłąkowe + kompletne sprzęgło
kowe rezenłowe
średnica króćca tłocznego
średnica kroóca ssawnego

9)
10)

korpus pompy, dławnice
wirniki
wał staliwo
ciecz pompowana

11\

zawór zwrotny pionowy PN25

B)

!V

kataloqowe

Zadanie Nr 2 - pompa
Pompa
2)
3)

o.

min.8'l

m3/h

min. 87 m
1450 obr/min (t2%)

Tak

A
A

100 mm
125 mm

zeliwo trudnościeralne
żeliwo trudnościeralne
(c55)
woda czysta lub ciecz
zawierająca ciała stałe o wielkości
do 2 mm.

Tak

Warunki dostawy i odbioru.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ kompletne urządzenia, nie wykazujące wad i usterek
technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany lest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowośÓ dostawy urządzenia
z 3 dniowym Wyprzedzeniem (telefonicznie lub faxem)w terminie uwzględniającym koniecznośc
przeprowadzenia czynnoŚci od biorczych'
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transpońem własnym i na koszt Wykonawcy do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-902
Bytom w dni powszednie w godzinach od 06,00 do 13.00.
4. Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką okreŚlającą: nazwę urządzenia, typ, nr
Seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu
urządzenia i odporny na zatarcie przez cały czas jego uzytkowania.
5. KaŻdy egzemplarz wyrobu musi byc oznaczony znakiem CE w sposÓb widoczny, czytelny
i odporny na zatarcie przez cały czas jego uŻytkowania'
6. Zamawiający zapewnia środkitechniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem
urządzenia.
7. W przypadku stwierdzenia niekompletnoŚci dostawy Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie (do trzech dni) uzupełnic brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących
elementów dostawy i stwierdzenie obu stron, ze dostawa jest kompletna, będzie podstawą do

8.

wystawienia faktury.

Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie
potwierdzone Protokołem kompletności dostawy, sporządzanym przez Zamawiającego do
trzech dni po realizac1i ostatniej dostawy, sporządzony na podstawie dowodow dostawy WZ,
podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzÓr i realizację umowy.
odbior końcowy przedmiotow nastąpi po spełnieniu łącznie nizejwymienionych warunkÓw:

9.
1) dostawa całego przedmiotu wraz z dokumentacją do Zamawiającego'
'l0. Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie ProtokÓł kompletnościdostawy,
pod

V

&

S e k reta

pisany przez

u

powazn ionych przedstawicieli Zamawiającego

i

Wykonawcy.

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
1' Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy następującej gwarancji:
minimum 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu kompletności dostawy.
2. Udzielone gwarancje muszą uwzględniac spełnienie parametrÓw technicznych potwierdzonych
w złozonej ofercie.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatnego serwisu
gwarancyjnego łącznie z zapewnieniem pełnego asońymentu częścizamiennych wraz
z kosztami dojazdu i transpońu tych częŚci do KWK ,,Bobrek_Piekary'' (w przypadku braku
własnego serwisu w ofercie nalezy podać kto będzie pełnił serwis gwarancyjny)'
4' Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpic najpÓŹniej W ciągu
24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
5. W ofercie naleŻy wskazaÓ osobę, ktÓra przyjmowaĆ będzie zgłoszenia.
6. Czas trwania napraw będzie okreŚlony przez Strony w protokole awarii, a okres ich tnruania
spowoduje wydłuzen ie okresu gwarancji.

n
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7.
B'

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw częŚci zamiennych przez
okres minimum 5 lat po upływie gwarancji'
Serwis gwarancyjny moze byc prowadzony wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia do
wykonywania prac na dole w warunkach podziemnego zakładu gorniczego tj. muszą byÓ
zapoznane z obowiązkami wynikającymi z ań. 119 oraz odpowiadających ustaleniom art. 112
ustawy z dnia 9 czerwca 20'11 roku Prawo geologiczne igÓrnicze (j.t. Dz. U.z2019 r. poz. 868),
posiadaĆ odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe,
aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z zakresu uzytkowania aparatÓw ucieczkowych oraz
Wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Wymagane dokumenty
potwierdzające

9.

o.

u

prawn ienia.

Wykonawca zapewni przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji i konsenłacji przedmiotu
zamÓwienia w ilości10 osÓb wskazanych przezZamawiającego.
'10. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamÓwienia:
1) jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i naleŹycie spełni
wymagan ia okreŚlone przez Zamawiającego,
2) jest przydatny do konkretnych celow planowanych przezZamawiającego,
3) jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami
i wymaganiami organÓw państwowych.
11. Przyjęc|e lub odbiÓr przedmiotu zamowienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoŚci za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego.
12' Jezeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialnośÓ z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje zarÓwno wady powstałe z przyczyn, ktÓre w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w
przedmiocie zamÓwienia' jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed
upływem terminu obowiązywania gwarancji.
13. Jezeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązkow
wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarÓwno z SIWZ, umowy jak
i rękojmi.

14' W przypadku rozbieŻnościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moze
wykon an ie badań

n

ieza leznem u ekspeńowi wskazanem u przez Zamawiającego.

zleciĆ

15. W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady przedmiotu zamÓwienia koszty
badań ponosiWykonawca. Wysokość kosztow badań okreŚli kaŻdorazowo niezaleŻny ekspeń'

16. Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamÓwienia winien zostaÓ objęty nową gwarancją

na

zasadach okreŚlonych w umowie.
17. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawia1ącego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu zamowienia.
18. oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawańe powyŻej uznaje się za rÓwnoznaczne z wydaniem

dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny
warunki i uprawnienia w nim określone nie mogą byĆ sprzeczne lub mniej korzystne dla
Zamawia1ącego niz warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących

1e

przepisÓw prawa polskiego.

o;oba/osobv

o:oo*l"o'"l'"
::

r'31*o*":1"
tel.

VI

'nlo""n:" "

"*"rl:'u'u
fax

Wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy załączyć do ofeńy:
1' oŚwiadczenie Wykonawcy stwierdzającego mozliwośĆ stosowania przedmiotu zamÓwienia
w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładÓw górniczych, zaliczonych do stopnia u?'', ub"
i ,,c'' niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A' i ,,Bu wybuchu pyłu węglowego zgodnie
z przepisami prawa:
1) Ustawy z dnia 9 czenłca 2011 r. - Prawo geologiczne igornicze (j.t. Dz. U. z2019 r' poz.
868) wraz z aktamiwykonawczymi 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.
22017r. po2.1118),
b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2O13r. w sprawie zagroŻeń
naturalnych w zakładach gÓrniczych (Dz.U. z2017r. poz. 1247),
2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z2019 r. poz. 155)
wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paŻdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz' U. z 2008r. Nr 199, poz' 1228 wraz z pÓżn.
zmianami).
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3)

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r'. o systemach oceny zgodnoŚci i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.

z 2019r. poz. 544 wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania
zamÓwienia, w tym:
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czenryca 2016r. w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemow ochronnych przeznaczonych do uŻytku w atmosfeze potencjalnie
U. 22016r. poz.817),

wybuchowej (Dz.

zgodnie zZałącznlkiem nr 5 do SIWZ.
oświadczenie Wykonawcy o dostawie urządzenia fabrycznie nowego, pod pojęciem
,,fabrycznie nowego'' ZamawiĄący Żąda dostarczenia urządzenia do skompletowania, ktÓrego
uzyto wyłącznie podzespołÓw, częścii materiałow nowych, czyli takich, ktore nie były
_

2

remontowane, regenerowane i uzywane,
zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.
Dokumentację techniczną lub instrukcję obsługi w zakresie pozwalającym na potwierdzenie
_

3

4
5

vil

deklarowanych parametrÓw, zawierających m iędzy
charakterystykę techniczną urządzenia,
opis budowy, konstrukcji izasady działania,

4)
5)
6)
7)
8)

i

n

nym

i :

instrukcję obsługi,
rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach.
wykaz elementÓw szybkozuŻywających się.

WzÓr deklaracjiWE.

Szczegołowy wykaz kompletacji dostawy'

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia przy każdej
dostawie:
1. Deklarację zgodnoŚci UE lub WE.
2' Świadectwa gwarancyjne.

3.
4'

Świadectwa jakoŚci wyrobu.

Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czenłca 2011 r. Prawogeologiczneigornicze(j.t.Dz.U.z2019r.poz.868wrazzpÓżn.zmianami)oraz zgodnie
rozporządzeniem Ministra Gospodarki
dnia 21 pażdziernika 2008 roku W sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz' U.
2008 r. Nr'199, poz. 1228 z pÓŻn. zm')
i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń
i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.

z

5.
6.
7.

z

z

U.22016 r. poz.817)
1) wwersji papierowej -2kpl.
Katalogiczęścizamiennych:
1) wwersji papierowej -2kpl.
Wykaz częŚciszybko zuŻywających się:
1) wwersji papierowej -2kpl.

Dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej:
kopię ceńyfikatu badania typu WE (lub UE) dla kaŻdego przedmiotu zamÓwienia, wydanego

1)

2)

przez notyfikowaną jednostkę ceńyfikującą potwierdzającego, Że urządzenie

spełnia

wymagania grupy l,
deklarację zgodnoŚci WE (lub UE) dla kazdego przedmiotu zamÓwienia, producenta lub
upowaznionego przedstawiciela oświadczającego, Że oferowany wyrÓb spełnia wymagania

prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku
w podziemnych wyrobiskach zakładow górniczych w warunkach istniejących zagroŻen,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r' w sprawie wymagań

8.

dla urządzeń i systemÓw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.U. 22016 r. poz.817)
Świadectwo zgodności dla częŚci (lub komponentÓw).
oŚwiadczenie Wykonawcy stwierdzającego mozliwośc stosowania przedmiotu zamÓwienia

3)

w podziemnych wyrobiskach metanowych zakładÓw gorniczych, zaliczonych do stopnia u?", ub''
i ,,c'' niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy ,,A' i ,,B'' wybuchu pyłu węglowego zgodnie
z przepisami prawa:
1) Ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne igÓrnicze (j't. Dz. U' z2019 r. poz'
868) wraz z aktamiwykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, tym:
a) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gorniczych (Dz'U.
22017 r.poZ.1118),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń
naturalnych w zakładach gÓrniczych (Dz.U. z2017 r. poz' 1247),
2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŚci (j.t. Dz. lJ ' z 2019 r. poz. 55)
wrazz aktamiwykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
'1
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a)

o. o.

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz. 1228wrazzpÓŻn'
zmianami).

3)

Ustawy zdnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U.
z 2017 r' poz. 1398 wraz z pożn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi
w dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. 22016 r. poz.817).
Dokumenty wymienione w pkt 1-B w wersji elektronicznej (pendrive)- 1 kpl.
Listę osÓb, ktore będą wykonywaĆ czynnoŚci gwarancyjne i senłisowe (ktÓre muszą posiadaÓ
stosowne uprawnienia do wykonywania czynnoŚci senruisowych, posiadać odpowiednie do
zakresu prac doŚwiadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP).
oŚwiadczenie Wykonawcy ze zapewni na ządanie Zamawiającego bezpłatny serurris w okresie

a)

I
10.

11

gwarancji
Dowod dostawy WZ.
Protokoł kompletności dostawy.
.

12.
13.

vilt

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy Wykonawca kontaktowaĆ się będzie
bezpośrednio i wyłączni e z Zamawiającym.
2' W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu oraz inspektora
nadzoru sprawującego nadzÓr nad usługami Świadczonymi przez Wykonawcę na dole kopalni,
lub najblizszą osobę dozoru ruchu zakład u górn iczego na zasadach okreŚlonych w ań' 1 1 9 ust. 4
ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze.
3. Wykonawcy, któny złożyliofeńę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie
przedmiotowej umowy (jeżeli dotyczy)

tx.

obowiązki Zamawiającego:
1' Zamawiający potwierdzi pisemnie mozliwośc przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania
usług gwarancyjnych i serwisowych.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZI2069

FORMULARZ OFERTOWY
iejscowość

M

Data,

Wykonawca,

a w przypadku

Dane Wykonawcy

oferty wspólnej
Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspólną _ członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawcow
składających ofertę

wspÓ ln ą

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Nr telefonu

Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

lmię inazwisko osoby
do kontaktu
w postępowaniu wraz z
nr telefonu
Do:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
u

l. Gen. Jerzego Ziętka
Piekary Śląskie

4'| -940

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofert pn.
dIa

Dostawa fabrycznie nowych pom p średn iociśnien iowych

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

oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego
w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia za cenę:
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Cena
jednostkowa:
netto,PLN

llośÓ

I

2 kpl

Zadanie nr 2
Pompa typu OS-100AM/3

1 szt.

lub rÓwnowazny

2

WańośĆ

brutto PLN
4=I2x3l

.2

1

Zadanie nr 1
Zespoł pompowy oS 150AM/5

o. o

5

,6:14+4x51

lub rownowazna

RAZEM

1'

Działa1ąc w imieniu WykonawcyA/VykonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że:
podałem cenę ofeńową' ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zamowienia,
oferuję termin realizacji zamowienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2.
3'

akceptuję termin płatnoŚci, ktory wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub
w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia
W całościlub częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SIWZ,
zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre
zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń, a w szczegÓlności warunki realizacji zamÓwienia
opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ,
oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla Wykonawcow' zamieszczoną na stronie www.weqlokokskrai.p|
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy

z ww. lnstrukcją'
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w

WEGLoKoKs KRAJ

Sp' z o. o.

Działając w imieniu WykonawcyMykonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia.
Działając w imieniu WykonawcyA//ykonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że:
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktorzy po ogłoszeniu

1)

2)

upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie

przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez

l i

4. oświadczam, Że jestem związany oteriąprzez okres

kwidację majątku
60 dni.

u

padłego.

(pieczęc i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

Załącznik Nr 3 do S|WZ

WYKAZ sPEŁNlENlA lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo PARAMETRoW
TEC H N ICZN O-UZYTKOWYC H ORAZ WYMAGANYC H DOKU M ENTOW
PRzEDMIOTU ZAMOW!ENIA
Wymagane przez
Zamawiającego

Wyszczególnienie parametrów

dla
A.

Wyma

g

ane

pa ram

Oferowane
przez
Wykonawcę
TAK/NIE

Dostawa fabrycznie nowych pomp średniociśnieniowych
o.o. - KWK,,Bobrek-Piekary'' Ruch Bobrek

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z
etry tech

n

iczno_użytkowe (d o.tyczy jed

n

eg

o

u

kład u ) :

Zadanie nr 1 _ Zes.półpompowy os 150AM/5.Ex_Z,lub
Nazwa ityp oferowanego uządzenia:

Producent oferowanego,ti rządzenia:
,l

Pompa:
1

wvdainoŚc nominalna

)

wysokoŚc podnoszenia

z)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
e)

2

prędkośĆobrotowa
kompletne sprzęgło kabłąkowe + kompletne sprzęgło
kabłąkowe rezerwowe
Średnica krocca tłocznego
Średnica krÓĆca ssawnego
korpus pompy, dławnice
wirniki
wał staliwo

10)

crecz pompowana

11)

zawÓr zwrotnv oio

12\

rama fundamentowa

min. 144 m3/h
min. 160 m
1450 obr/min (!2o/o)
tak

A

@200 mm

zeliwo trudnościeralne
Żeliwo trud noŚcieralne

(c55)
woda czysta lub ciecz
zawierająca ciała stałe
o wielkoŚci do 2 mm.

PN25

Tak
Tak

Silnik napędowy:
2\

moc
prędkoŚc obrotowa

3)

napięcie zasilania

4)

klasa izolacji

5)
6)

stopień ochrony

1

150 mm

min. 100 kW
1450 obr/min (t2%\
500/1 000 v

przełaczalne

4)F

wykonanie
Zadanle Nr 2 _ pompa os 100AM/3 lub równoważna
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

lP55
kataloqowe

Produeent oferowanego urządzenia:'....
1

Pompa
1)

2)
3)

4)
5)

6)

,9'"

S e k reta

rz Ko

WydajnoŚc nominalna

wysokoŚc podnoszenia
prędkoŚĆ obrotowa
kom p letne sprzęgło kabłąkowe + kompletne S przę gło

kowe rezerwowe
średnicakrocca tłoczneqo
Średnica krÓcca ssawnego
m i sj

i P rz

e t a rg

owej : Kata rzy n a

min. 81 m3/h
min. 87 m
1450 obr/min (t2oń)

Tak

A
A
D ziu

rkow s k a

100 mm
125 mm
16
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

ko us
wirniki
wał staliwo

7)
8)
e)

dławnice

zeliwo trud noŚcieralne
zeliwo trudnoŚcieralne
(c55)
woda czysta lub ciecz

10)

ciecz pompowana

11)

zawor zwrotnv pionowy PN25

zawier ająca c ała stałe
o wielkoścido 2 mm.
i

Tak

w

ts-

o. o.

nr 2):

oświadczenie Wykonawcy stwierdzającego mozliwoŚc
stosowania przedmiotu zamÓwienia W podziemnych

wyrobiskach metanowych zakładow gorniczych,

zaliczonych do stopnia
ub'' i ,,c'' niebezpieczeństwa
wybuchu metanu oraz 'a'',
klasy ,,A'' i ,,B" wybuchu pyłu
wę9lowego zgodnie z przepisami prawa:

1) Ustawy zdnia 9 czerwca 201i r. - prawo geologiczne
igornicze (j.t, Dz. U,22019 r. poz. 868) wraz z aktami
wykonawczymi obowiązującymi W dniu wykonania
zamÓwienia, tym:

a)

b)

1

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016r. W sprawie szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładow gorniczych (Dz.U. z 2017r'
poz.1118),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29
stycznia 2013r. w sprawie zagroŻeń naturalnych
w zakładach gorniczych (Dz.U. z2017r' poz, 1247),
2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny
zgodności (j.t. Dz. U. z2019 r. poz' 155) wraz zaktami
wykonawczymi obowiązującymi W dniu wykonania

Tak

zamÓwienia, w tym:

a)

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
paŻdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008r. Nr'199, poz.
1228 wraz z pÓŻn. zmianami).
3) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016r.. o systemach oceny

zgodności i

nadzoru rynku (t j. Dz.U.
z 2019r. poz. 544 wraz z aktami wykonawczymi
obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
a) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca
2016r.

W sprawie wymagań dla urządzeń

i

systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku

w

atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.

22016r. poz.817),

odnie z

2

nikiem nr 5 do SIWZ.

oŚwiadczenie Wykon awcy o dostawie urządzenia
fabrycznie nowego, pod pojęciem ,,fabrycznie nowego''
Zamawiający Żąda dostarczenia urządzenia do

skompletowania, ktÓrego uzyto wyłącznie podzespołow,
częścii materiałÓw nowych, czyli takich, ktÓre nie były
remontowane, regenerowane i uŻywane,
- zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.
Dokum entację techniczną lub instrukcję obsługi w zakresie

Tak

na

4.

pozwal ającym
potwierdzenie deklarowanych
parametrow, zawierających między innymi:
1 ) charakterystykę techniczną urządzenia,
2) opis budowy, konstrukcji izasady działania,
3) instrukcję obsługi,
4) rysunki z wymiarami podstawowymi w trzech rzutach.
jących się
5) wvkaz elementow szvb
WzÓr deklaracjiWE

Tak

5

Szczegołowy wykaz llompletacji dostawy

Tak

3

,rk
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e.
I

2

Wymagane doku menty, które na leży,dos tar czy ć, w raz z p rzed
dostawie (dot. Zadania nr 1 i nr 2):
Deklarację zgodnoŚci UE lub WE.
Swiadectwa gwarancyjne
Swiadectwa jakości wyrobu

Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 wraz
z pÓŻn' zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 paŹdziernika 2008 roku w
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008
r. Nr 199, poz. 1228 z pÓŻn' zm.) i rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie

m

o.

iotem za mówienia przy każdeJ
Tak
Tak
Tak

z

4

Tak

wymagań
dla
urządzeń
i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku
w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.
poz.817)
1) wwersji papierowej -2kpl.
5.
6.

z

2016

r.

Katalogi częŚci zamiennych:

1)

wwersii papierowei -2 kpl
Wykaz częściszybko zuŻywających się
1) w wersii oa pierowej - 2 kpl
Dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej
1) kopię ceńyfikatu badania typu WE (lub UE) dla
kazdego przedmiotu zamÓwienia, wydanego przez

Tak
Tak

:

notyfikowaną jednostkę

2)

grupy

certyfikującą

że urządzenie spełnia wymagania

potwierdzającego,
l,

WE (lub UE) dla kazdego
przedmiotu zamÓwienia, producenta lub

deklarację zgodnoŚci

upowaznionego przedstawiciela oŚwiadczającego, że

oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek

7

Tak

i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładow
gorniczych W warunkach istniejących zagroŻeń,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6
czeruca 2016 r' w sprawie wymagań dla urządzeń

i

systemow ochronnych przeznaczonych do użytku
z 2016
r. poz.817)
ó
świadectwo odnosci dla
lub kom
e
oŚwiadczenie Wykonawcy stwierdzającego moŻliwoŚÓ
stosowania przedmiotu zamowienia w podziemnych
w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.

wyrobiskach metanowych zakładÓw gÓrniczych,
zaliczonych do stopnia
niebezpieczeństwa
'b'' i ,,c''
wybuchu metanu oraz "a'',
klasy
i
wybuchu pyłu
,,Au

węglowego zgodnie z przepisami prawa:

1)

8.

,,B'

Ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
igornicze (j.t. Dz. U.22019 r. poz. 868) wraz z aktami
wykonawczymi obowiązującymi W dniu wykonania
zamowienia, tym:
a) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. W sprawie szczegołowych

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładow gorniczych (Dz.U. z 2017

b)
2)

r. poz.

1

'1

18),

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29
stycznia 2013 r' w sprawie zagroŻeń naturalnych
w zakładach gÓrniczych (Dz.U' z 2017 r. poz.
1247),

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoŚci (j.t. Dz. U. z2019 r. poz. 155)wraz z aktami
wykonawczymi obowiązującymi W dniu wykonania
zamÓwienia, w tym:
a

S e

kreta rz Ko

Tak

m i sj i

ia Ministra Gos

P rz et a rg owej : K a t a rzy n a Dzi
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3)

paŹdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1228 wraz z pozn. zmianami).
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz'U. z 2017 r. poz.

139B wraz z poŻn. zmianami) wraz z aktami
wykonawczymi obowiązującymi W dniu wykonania
zamÓwienia, w tym:

a)

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6
r. W sprawie wymagań dla

czerwca 2016
urządzen

i

systemÓw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
(Dz. U. 22016 r poz.817)
9

Dokumenty wymienione w pkt 1-8 w wersji elektronicznej
(pendrive) - 1 kpl.
Listę osob, ktore będą wykonywac czynnoŚci gwarancyjne
i senłisowe (ktÓre muszą posiadac stosowne uprawnienia

do

12.

wykonywania czynnościsenłisowych, posiadac
odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje,
aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP).
oświadczenieWykonawcy Że zapewni na ządanie
Zamawiającego bezpłatny serwis w okresie qwarancii
DowÓd dostawy WZ.

13.

ProtokÓł kompletności dostawy

1

0

11

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4 do S|WZ

WYKAZ WYKO NANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy l doświadczenia

Data dostaw

Lp

Przedmiot zamówienia

Wańośó
zamówienia
netto w PLN

(należy podaĆ:
dd/mm/rrrr
lub okres
od dd/mm/rrrr do

Pełna nazwa
Odbiorcy dostaw

dd/mm/rrrr)

Dla Zadania nr

1

DlaZadania nr

2

Podmiot
wykonujący
zamówienie*
(w przypadku

korzystania przez
Wykonawcę
z jego potencjału)

Nr strony

w ofercle

(zawierającej
dokument
potWierdzający
naleŹyte

wykonanie
dostawv)

Uwaga!

1'

Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieÓ jego odbiÓr'

2. V! przypadku dostaw okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisaĆ ,,do nadal'',
podając wa rtoŚĆ zr ealizow aneg o dotychczas za mÓwie

n

ia.

3. Do wykazu naleŻy dołączyć dokumenty potwierdzaiace, Że podane w wykazie dostawy zostały wykonane
nalezycie lub są wykonywane naleŹycie.

- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie
innego podmiotu, Wykonawca składający ofeftę zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reatizacji zamÓwienia,
w szczegÓlnosci dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

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

.y

S e k reta

z

Kom i sji P zet a rgow ej : Kata zy

n

a

D zi u rkow

ska

20

Nrs

PRZZ|2069

OKOKS KRAJ S

zo.o

Załącznik Nr 5 do SIWZ
M

iejscowoŚc

Data,
OSWIADCZEN IE WYKONAWCY

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oświadczam:
1

mozliwoŚć stosowania przedmiotu zamÓwienia

w podziemnych wyrobiskach metanowych

zakładÓw

gorniczych, zaliczonych do stopnia ,,a'', ,,b'' i ,,c'' niebezpieczeństwa wybucrlu metanu oraz klasy
i
',A' ,,B"
wybuchu pyłu węglowego zgodnie z przepisami prawa:
1) Ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne igornicze (j.t. Dz. t). z2O1g r. poz. 868) wraz
z aktamiwykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamowienia, tym:
rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegÓłowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz.U. zźoll i' po.'' 111-8),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia żols r. w sprawie zagroŻen'naturalnych
w zakładach gorniczych (Dz.U. z2017 r. poz. 1247),

a)
b)

2)
3)

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnoŚci (j.t' Dz' U. z 2019 r. poz. 155)
wrazz aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w tym:
a) rozporządzenia Ministra Gospodarkj z dnia 21 paŻdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz' U. z2008 r. Nr 199, poz' 1228wrazz pÓzn. zmianami).
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.. o systemach oceny zgodnościi nadzoru rynku (t.j. Dz.U.
z 2019 r' poz. 544 wraz z aktami wykonawczymi obowiązująóymi w dniu wykonańia zamówienia'

w tym:

a)

2

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń
systemÓw o_chronnych pŻeznaczonych do uzytku w atmosferze potóncjJlnie wybucńowej
(Dz. U. 22016 r. poz. 817).

i

ze dostarczę urządzenie fabrycznie nowe. Pod pojęciem ,,fabrycznie nowe,, Zamawia)ący ząda
dostarczenia urządzenia do skompletowania, ktÓrego uzyto wyłącznie podzespołÓw, częŚci i ń-ateriańw
nowych, czyli takich, ktÓre nie były remontowane, regenerowane iuzywane.

(pieczęć i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

&
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WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
Załącznik nr 6 do SIWZ

M

iejscowoŚÓ

Data,

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWADczENlE WYKoNAWCY WsPÓLNlE UBIEGAJĄCEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚÓ

za wykonanie przedmiotu zamowienia.

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

Wypełnia każdy z WykonawcÓw wspÓlnie składających ofertę.

,tfu

Sekretarz Komisji Przetargowej

:

Katarzyna Dziurkowska

22
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o. o.

Załącznik nr 7 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ S

z o.o

Umowa

......1..:'..]....... wPiekaragh Śląskich pomiędzy(dalejjako: ,,Umowa''):
' X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestruzarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach'
Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 000008061B, NlP 653_000-48-65, REGoN 270034633,
numer BDo: 000012274, wysokoŚÓ kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treŚci Umowy
zawańawdniu

WĘGLoKoKs KRAJ śpoił. o.ó. łł_głoPiekary Sląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka,

Zamawiającym w imieniu i na rzeczktÓrej działĄą''

1.

..............

2

pod numerem KRS
REGON

,

będącą podatnikiem VAT i posiaoa1ą.ą numer
zwaną w treŚci umowy Wykonawcą, w imieniu

sl

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1.

2'

3.

ProtokÓł końcowy zatwierdzĄący wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofeń pn.
Dostawa fabrycznie nowych pomp ŚredniociŚnieniowych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. - rwx
,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek, nr sprawy PRZZl206g.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (SlWZ).
ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.

s2

Przedmiot umowv

Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych pomp średniociśnieniowych
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. - KWK ,,Bobrek_Piekary'' Ruch Bobrek z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: Zespół pompowy os 150AM/5-Ex-Z lub równoważny - 2 kpl.

dla

równoważna

2
3

Zadan|e nr 2: Pompa os_100/3 lub
- 1 szt.
na warunkach okreŚlonych w niniejszej Umowie.
Wykonawca oŚwiadcza, Że Świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom

Załącznika nr'l do slWZ.
Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie

Wykonawcy.

4

Wykonawca oświadcza, Że oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw osob trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofertą. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia
wszelkich ewentualnych roszczeń osÓb trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z realizacją

5.

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

przedmiotu umowy.

naruszone.
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s3

Cena i warunki ołatności
WartośĆumowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania
wynosi netto zł
. (słownie:
... ..), w tym:

1

Zadanie nr

1

ZespÓł pompowy

oS

o udzielenie

zamÓwienia

150AM/5 lub rownowaŻny

Zadanie nr 2
Pompa typu OS-100AM/3 lub rownowazna

?3'
4'
5'
6'
'

Stawka podatku VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy
WartoścUmowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamÓwienia. Wykonawcy
nie
przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrod zenie z tytułu realżacji
Umowy.
W przypadku, gdy z realizacjązamÓwienia wiązą śięobowiąz(i celne (w tym związane z formalnoŚciami
celnymi i zapłatącła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
Podstawą wystawienia faktury będzie ProtokÓł kompletności dostawy podpisany przez Zamawiającego
iWykonawcę.
Fakturę za realizację umowy należy dostarczyc Zamawiającemu W terminie 7 dni od daty końca
okresu

rozliczeniowego.

Wraz z fakturą dos'tarczone będą kserokopie dokumentÓw potwierdzających koniecznoŚc
dokonania jej
zapłaty, tj. protokołÓw częściowych bądŹ końcowych.
Zapłata za wykonanie dostawy/usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Fakturę naleŻy wystawiÓ na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary śląskie,ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot' KWK Bobrek _ Piekiry, Ruclt Bobrek
i przesłać na powyzszy adres.
10. Wystawione faktury muszą zostac sporządzone w języku polskim izawierać numer, pod ktÓrym Umowa
7

9
9.

została wpisana

do

elektronicznego rejestru uńow Zamawiającego oraz numer zamÓwienia

Zamawiającego.
11. Termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs
KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub w częŚci, na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub
częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzon ego przezwĘGloKoKs
KRAJ Sp. z o'o.
12 Wyklucza się stosowanie za|iczek i przedpłat.
13' Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawia1ący zastrzega sobie prawo wskazania
tytułu płatnoŚcI (numeru faktury).

14. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony
obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.

usta|ają jako termin zapłaty, datę

15' Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko i wyłącznie
na fakturach.
16' Nalezności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem
zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaŻ), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgodyŹżmźwiźiąc"ń.

s4

Termin realizacii za ówienia

Termin realizacji zamówien ia

Zakres

s5

rzeczowyor"r

nr 1 do SIWZ).

s6

1'ZestronyZamawiającegoosobam,ffipowiedzialnymizanadzÓrnadrealizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej dostówy
u':'l:u.

ńynit<ających

z

niniejszej

ter

2'

tel.

..,.....
.,........................
Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz.odpowiedzialńymi za nadzór nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów od-bioru wykonanej dostańy wynikających z
niniejszej
Umowy są:

a*
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3.

: :

:l3l

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

:

::

:

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu.

o

o,

przeprowadzonej zmianie w zakresie osob odpowiedzialnych

powiadomienie drugiej strony Umowy.

za realizaĄę

Umowy, wymagane jest

s7

Rozwiązan!e. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
1. W pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego zUmowy przez
jedną ze Stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu
do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona
do odstapienia od umowy eX nunc (od teraz). Jezeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron
dopuszcza się zwłokitylko co do częściŚwiadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące
drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej częŚci, albo do całej reszty nie spełnionego
Świadczenia. Strona ta moŻe takŻe odstąpiĆ od całoŚci, jezeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej
znaczenia ze względu na właściwoŚÓ zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny,
wiadomy stronie będącej w zwłoce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub czynnoŚci
objętej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, W terminie
14 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznoŚciach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niŻ 7 dni i nie więcej niŻ 14 dni, okreŚlonego W odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku:
zmian w strukturze organizacyjnejZamawiĄącego,

1)
2)

moze byĆ zrealizowane

niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamowienia

Wykonawcy, przy czym

a)
b)

4.

skutkującejtym, Że świadczenie objęte Umową nie

za'.

niewykonywanie zamowienia rozumie

od realizacji Umowy w całościlub w częŚci;

się

z

przyczyn lezących po stronie

wielokrotne uchylanie

nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie

się

się przez

wykonywanie zamÓwienia

Wykonawcy

W

sposÓb

niezgodny ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji
zamÓwien ia jest n ieprzydatny do kon kretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego'
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu

cywilnego.

s8

Karv umowne

1

Zamawiający moze naliczyć Wykonawcy kary umowne:

1)
2)
3)

Za odstąoienie_od Umowy przez jedną ze stron

z

przyczyn lezących po stronie Wykonawcy

w wysokoŚci '10% wartoŚci netto niezrealizowanej częŚci Umowy,

Za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci

netto przedmiotu Umowy,

O,2o/o wartości

Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy dzień zwłoki - w wysokoŚci 0'2 %

wańoŚci netto przedmiotu Umowy,
w wysokoŚci 0,1o/o wańościnetto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do
24 godzin od powiadomienia Wykon awcy, za kazdy dzień zwłoki,
Wykonawca moze naliczyc Zamawiającemu karę umowną za odstapienie od Umowy przez jednąze stron
z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokoŚci 10% wańości netto niezrealizowanej częŚci
Umowy, co nie dotyczy przypadkÓw okreŚlonych w $ 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie

4)

2

Umowy" ust. 3 pkt a).

3

4

Całkowita wańośc kar umownych

i odszkodowań

przedmiotu umowy okreŚlonej w $ 3 ust.

uzupełniających nie może przekroczyć ceny brutto

1.

W przypadku koniecznoŚci zlecenia przezZamawiającego dostaw objętych Umową innemu Wykonawcy
z winy Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia
ewentualnej roŻnicy pomiędzy kosztami dostawy zamowionej przezZamawiającego u innego Wykonawcy,
a kosztami dostawy wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

w wyniku odstąpienia od Umowy

se

Nadzór wvn i kaiacv z za rzadzen ia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓw prawa
w zakresie ochrony środowiskaoraz zapisÓw lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKOKS
KRAJ Społka z o' o. zamieszczonej na stronie www'weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.
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s10

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
realizac1ę u n e mozl iwiły o ko czn ościs iły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec ani

1'
2.

i

li

przeciwdzia łać przy zachowan u nalezytej stara
Przejawami siły wyŻszej są W szczegolnoŚci:

3.

i

n

ności.

'1) klęskizywiołowe np. pozar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,

2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy
3) powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transpońu,

4.
5.

itp.,

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłoczne9o informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznośĆ siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązan wyn|kających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.

s11

1.

2.

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 oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27.04'2016r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A//E.
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.

3.

Strony oświadczają,ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia

4.

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.

up

rawn iające do

p

rzetw arzania da nych oso bowych.

s12

Przetwarzan le danvch osobowvch
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 20'16 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E (ogÓlne
RoDo, Zamawiający informuje,

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016'119.1), zwanego dalej

iŻ:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o., z siedzibą
W Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. j. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od
towarow i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weqlokokskrai'pl, M.W€glokokskraj.pl, zwaną dalej
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest

Administratorem.
2
3

4

5

6

09-

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyĆ, reprezentantow
Wykonawcy, właścicielilub pracowników'

Dane Wykonawcy są rÓwnieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji na|eznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w ań. 6 ust. 1 |it. f) RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŹ do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności 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 realizaĄą powyzszych
celow. Administrator moŻe udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwnieŻ udostępniane
podmiotom upowaznionym 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.
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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.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykolawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych
w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o' o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konsiytucji 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrońy banych osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narus'a
przepisy RODO.
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ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
^ zobowiązują
Strony
się do zachowania W tajemnicy irforrnac;i lechnicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Ó'mó*v
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz określony w Umowie,-a takze do zachowanii
w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w
innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po
rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będącó przedmiotem

bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnościąZamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią zańawił1ącego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowac po jednej kopii wsżystkich dóńum1niow i intoimac.1i
pozyskanych w związku z Umową.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą ZamawiĄącego ibez wyraŹnej
zgody ZamawiĄącego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub 1a*kiekolwiek'osooyl
za ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnośĆ, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób'

4

Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
była zgodnie z prawem znanaWykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
1) została
2)
bez zadnych ograniczeń W zakresie poufnościprzekazana przeż żamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli

5.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

poufnoŚci.

w następujących sytuacjach:

1)

6.
7.

8

9.

jest takze

dopuszczalne

Wykonawca moze W razie potrzeby dzieliĆ się informacjami związanymi zrealizaĄą Umowy
podwykonawcami zaangaŻowanymi w realizację niniejszej umowy, z zasirzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca moze ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowe j.
3) Wykonawca moze ujawniac informacje na ządanie oęanÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw ZamawiĄącego nie zostaną ujównione,
udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości,o ile nie wynit<a to z innych pośtanowieri
Umowy, a jednocześnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je 'óźea
n ieu powazn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lu b n ieu prawn ioną modyfikac1ą.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnościStiona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego'

ze swolmi
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Ochrona informacil nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez strony z'apisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z2O19r. poz.742).

z

dnia 5 sierpnia 2O1O

r
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Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszaÓ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy oiaz innych
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osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegÓlnoŚci
mogą prowadziÓ do:

o. o.

do zachowań, ktÓre

1)

2

popełnienia przestępstw określonych W ań. 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2oo2
o odpowiedzialności podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (t.j. Dz. U.
z 2019r., poz. 628),
2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia'16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U,22018 r., poz.419).
Strony winny zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak rowniez nie zgadzały się
i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku

z zamÓwieniem

lub umową.
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1.

2.
3.

0k

Badania kontrolne (AUDyT)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaŻnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddaÓ się audytowi W termińie
i zakresie wskazanym przezZamawiającego. Audyt moze dotyczyć w szczegÓlnoŚci:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami

2)
3)
4)
5)
6)

umownymi,
kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznyóh uregulowań
ZamawiĄącego W zakresie ochrony Środowiska i BHP,
przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
zgodnoŚci realizacji Umowy z jej postanowieniami,
posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.

Czas trwania audytu może wynieŚc od '1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do
zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

piątku

1)
2)

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
Powiadomlenie o audycie winno zawierac:
a) wskazanie zakresu audytu,
b) proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
c) inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieŚc
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia
we wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę
planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez..
a) uwzględnienie ich albo
b) poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
a) Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
b) ZamawiĄącv uwzg|ędni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje
termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiająóego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
c) ZamawiĄący odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas
termin wstępnie Wyznaczony w powiadomieniu.
6) W przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniul zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwieńia
rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuzszym niz 5
dni roboczy.! p9 upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokoŚci 0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto zakaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym
niemozliwe było rozpoczęciel prowadzeniel zakonczenie audytu z przyczyn lezących po strońie
Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z plzyczyn
lezących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownycń obz
uprzedniego wezwania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wysiąpienia
opoŹnienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn lezących po śtronie
Wykonawcy, przekraczĄącego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odsiąiie oo umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓznienia. Skutek złozonegó oŚwiadczenia
o odstąpieniu następuje na przyszłoŚĆ. Z chwilą otrzymania oŚwiadczenia o odstąpióniu Wykonawca
jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot budowlanycni'swiaoczónia usług
i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanycń
prac W celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy, Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za
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4.
5.
6.
7.

o.

prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji
uprawnień wynikających z wykonanej częŚci Umowy, w szczegolnościwynikających z gwarancji lub
rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. odstąpienie od
Umowy nie wyłącza rownież obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizac1i 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 kaŻdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnośĆ,czynnoŚci
te nie będą powtarzane.
Cena określonaW Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazaneWykonawcy'
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośÓ 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 Zamawiającego wyn kow audytu.
i
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2.

3
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Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazańie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzÓr nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego'
Wykonawca oświadcza,Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracownikÓw
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnościzwiązanych z realizacją Umowy. Zakazten
nie dotyczy pracownikÓw Zamawia1ącego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktore na
podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od
pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie '14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy
o powyzszych 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.

5

6.

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac 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, sp-Ór
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazoej
ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia (według Załącznika nr 1 do SIWZ).
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