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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWTENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

41 _ 940 Piekary Śląskie, ut. Gen. Jerzego Ziętka

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weqlokokskrai. pl
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res internetowy : https //dostawcv-weq I okoks. coiq. biz/
:

nformacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o'o, zwanym w dalszej częŚci
SIWZ Regulaminem.
2' Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust.1 , dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

1'

I

opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa częścizamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWoMAG do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (nr grupy materiałowej 292_10_03).

2.
3.

4.
5.

6'
7.
B.

9.
IV

V

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamowienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
określaZałącznik Nr 1 do slwz.
Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
ZamawiĄącego z nalezytą starannoŚcią' Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staranności
z uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym
zakresie.
Zamawiający dopuszcza mozliwoŚĆ składania ofert częŚciowych na poszczegÓlne częŚci zamÓwienia
(zadania), ktore wyszczegolnia Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana ofeńa winna obejmować cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania. Liczba części zamÓwienia
(zadań) wynosi 29.

Zamawiający dopuszcza moŻliwośĆzłoŻenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
częścizamÓwienia (zadania).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw W ramach
poszczegolnych pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
z zastrzeŻeniem, ze całkowita wartoŚc dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny

jednostkowe poszczegolnych pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
Zamawiający nie zamierzazawrzeÓ umowy ramowej.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.

Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.
1' Umowa obowiązywaÓ będzie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 roku.
2. Zamowienie nie moŻe byĆ doręczone poŹniej niŻ w ostatnim dnlu obowiązywania umowy.
3. Realizacja dostaw odbywaĆ się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
4' Wymagany termin realizacji dostawy: do 56 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną
na zasadach okreŚlonych w oWRD (ogolne Warunki Realizacji Dostaw).
5. SzczegÓły dotyczące gwarancji okreŚlono w Załączniku nr 1 do slWZ'

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy idoŚwiadczenia, to znaczy'.
Wykonawcy, ktÓrzy w okresie ostatnich 3lat przed upływem składania ofeń, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy
potwierdzające zdol noŚĆ Wykonawcy do nalezytego wykonan ia zamÓwien ia.
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Za zakres dostaw

potwierdzający zdolnośc Wykonawcy do nalezytego Wykonania zamowienia'
Zamawia1ący UwaŻa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot

zamÓwienia.

2)

W przypadku WykonawcÓw, przedstawiających wartoŚci wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, w ktÓrym dostawy wykonano, a W przypadku dostaw wykonanych
w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa
termin składania ofeft. W związku z powyższym wartościwykonanych dostaw okreŚlone w walutach
obcych naleŻy wyszczegolnić oddzielnie dla każdego roku kalendanowego.
sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy'.
a) uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,
a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstawie
,,Rachunku zysków i strat'' pozyĄa Przychod netto ze spzedazy produktÓw, towarÓw

b)

i materiałow.

3) nie

znajdująsię w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamowienia,

z uiszczaniem podatkÓw' opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
zalegania

i zdrowotne

4)
5)

organu,

nie znajdowania się W stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem \AłkonawcÓw,

ktÓrzy

po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wiezycieli popzez likwidację majątku upadłego,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

zamÓwienia.

do

wykonania

ocena warunkow spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonychpnez Wykonawców, a wymaganych pnez Zamawiającego

VI

dokumentów i oświadczeń.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnlenia warunków
udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
przedłożenia wraz z ofeńą :

1)
2)

3)
4)

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonena druku do Formularza
ofertowego stanowiąceg o Załącznik 2 i 2a do SIWZ;
wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoŚci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw oraz dokumenty potwierdzające, Że te dostawy zostały
wykonane naleŻycie - zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 4 do SIWZ;
rachunku zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚcijest krÓtszy niz jeden rok_za ten okres. W przypadku WykonawcÓw, ktÓrzy
na podstawie przepisow odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu poprzedni;
dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

a) aktualnego zaśwladczenia naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego,

ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie

lub

na raty

rozłozenie
zaległych płatnoŚci
lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualnego zaŚwiadczenia

5)

właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze \Ąlkonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie 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,
potwierdzenia
dla
spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci:
a) aktualnego odpisu z właściwegorejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie znajdowania się
w stanie likwidacji lub upadłościza 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
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6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń' a dla

6)
7)

WykonawcÓW, ktorzy prowadzą
działalnoŚc na podstawie innych dokumentow - ten dokument;
W stosunku do \A/ykonawcow, ktÓrych upadłoŚc ogłoszono i ktorzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu - oryginał lub kopia, poŚWiadczonaprzez
\Ą/ykonawcę za zgodnośc z oryginałem W/W postanowienia Sądu.
dowodu wniesienia wadium _ kopia pośWiadczonaprzez Wykonawcę za zgodnośĆz oryginałem'
oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnoŚĆ z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania oferty
w imieniu Wykonawcy, jezeli upowaŻnienie do podpisywania oferty nie Wynika przedstawionych
dokumentÓw,

B) jezeli Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentow, o ktÓrych mowa w pkt4 - 5 składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określonew pkt 2 - 5 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca moŻe polegaÓ na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnoŚciach finansowych innych podmiotow, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, w szczegÓlności
pnedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Vll. lnne dokumenty w celu

potwierdzenia,

Że oferowany przedmiot zamówienia

wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

odpowiada

W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym w S|WZ
Zamawiający żąda również przedłożeniawraz z ofeńą następujących dokumentów ioświadczeń:

1)
2)

dokumentow / oŚwiadczeń wymienionych w cz.lll Załącznika Nr 1 do SIWZ'
oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodnoŚĆ z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania ofeńy
w imieniu \AĄkonawcy, jezeli upoważnienie do podpisywania ofeńy nie wynika z przedstawionych
dokumentÓw.

c

Vlll.

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmlotów wspólnie składa ofeńę.
1. Ękonawcy mogą wspÓlnie ubiegaĆ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 1 \Ąlkonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będz ie prowadził wyłączn ie z ustanowionym pełnomocn ikiem.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku \Ąfikonawcow wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
byÓ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓlnych Wykonawcow składających ofeńę wspolną.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspÓlnie, do ofeńy naleŻy załączyć:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
\AłkonawcÓw'
2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, potwierdzające,
ze nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłoŚci, nie zalegaz uiszczaniem podatkÓw,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Że uzyskał pzewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci
wykonania decyzji właŚciwego organ u,
3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z \Ałkonawcow, zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ.
5. Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazaÓ, że warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączyc Wymagane dokumenty. Jezeli
jeden z WykonawcÓw spełnia określone przez Zamawiającego warunki mozna przedłozyÓ tylko
dokumenty jego dotyczące.
6' W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez WykonawcÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia z treŚci gwarancji musi wynikaÓ, że odnosi się ona zarÓwno
do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwnież do wszystkich pozostałych WykonawcÓw wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia.

tx.

opis sposobu przygotowania ofeńy:

1.
2'
Se

ofertę w formie pisemnej naleŻy złoŻyÓ w oryginale, w jednym egzemplarzu

\Ąkonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.
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Formularz ofeńowy nalezy złoŻyćW dwoch formach tj.:
- elektronicznej - na stronie internetowejw Profilu Nabywcy, jako osobny plik:
lttlpg'/1a ułęię;yvs_*lpsp-l$eq-l6-bla1p-{4g!ą.rs

Lp-trp

- papierowej zgodnie zZałącznlkiem Nr 2 i 2a do SIWZ'(dokumenty powinny byĆ wypełnione,
wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione)
W przypadku rozbieżnościdanych złożonych w formie papierowej z wersją W porlalu
jest oferta złoŻona w formie pisemnej.

4

5

6

7
B
9.

10
11

12

13

14

15
16
17

online, wiąŻąca

ofeńa składa się z:

a) Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie ze Wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 i 2a
do SIWZ,
b) oświadczeń/ dokumentow, o których mowa w częściVl- VllI slwz.
c) oświadczeń/ dokumentÓw wymienionych w cz.1l|Załącznika Nr 1 do SIWZ.
d) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofeńę nie wynika z dokumentÓw
rejestrowych.
e) oświadczenia o zapoznaniu się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień WĘGLOKoKS
KRAJ Sp. z o.o.
f) oŚwiadczenia o zapoznaniu się z S|WZ oraz przyjęciu bez zastrzeŻeń jej postanowień'
Treśc ofeńy musi odpowiadaĆ treściSpecyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia pod rygorem

z$27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
ofeńa oraz Wszyslkie załączniki muszą byÓ sporządzone w języku polskim, pismem czytelny
i tnłałym. Dokumenty sporządzone w innym języku winny byÓ przetłumaczone przez Wykonawcę
na język polski iwrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
odrzucenia ofeńy, zgodnie

ofeńa powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń (załącznikÓw).
Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
oferta oraz wszelkie oŚwiadczenia wymagają podpisu osob uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy.
UpowaŻnienie do podpisywania oferty I do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi byc
dołączone do oferty w oryginale lub musiwynikać z przedstawionych dokumentÓw.

Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (przed jej złoŻeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofertę.
Wskazane jest, aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byÓ zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawia1ącego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalnoŚć itp.) nie podlegają ocenie.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośÓ z oryginałem przez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą byó składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez \Afukonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowień wymagań określonych przez
ZamawiĄącego, nie pÓŹniej niŻ w dniu, w ktorym upłynął termin składania ofeń.
Cena ofertowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do SIWZ.
Cena ofeńowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia.
JeŻeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poZ. 1010 t.j.)
nie poŹniej niŻ w terminie składania ofeń, musi zamieścicadnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinaleŻy podac numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treŚc kazdy zainteresowany może legalnie
poznaĆ'
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nie można zastrzec'' nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji warunkÓw płatnoŚci. lnformacje stanowiące
tajemnicę pzedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostaÓ przekazane w taki sposob' by Zamawiający
mogł z łatwoŚcią określic zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci przekazanych dokumentÓw i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach okreŚlonych w ustawie.

W szczegÓlnoŚci

Sekretan Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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Wadium.
1. Zamawiający Żąda od \A/ykon aWcóW Wniesienia wadium w wvsokości
- dla zadania nr
2.800'00 zł
- dla zadania nr
1.400'00 zł
Dla pozostałvch zadań Wvkonawca nie wvmaqa wniesienia wadium.
Wadium moze byÓ Wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2 3 -

2'

3.
4.

a)
b)
c)
d)

6.
'
8.
7

9'

w innejformie zazgodąZarządu

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o.o.

Termin waznoŚciwadium musiodpowiadaĆ co najmniejterminowi związania ofertą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, nalezy

złoŻyĆ w

od

5.

w pieniądzu,
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych,

73o

do

KAS|E KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76' 41_905 Bytom (czynna w godz.
1030 iod 1130 do 1430) w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania

oferI'' Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenianależy załączyć do pozostałych
entów ofertowyc h'
Wadium w pieniądzu nalezy wpłacac przelewem na konto bankowe WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
BGz BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpÓŹniej do dnia igodziny
składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na przetarg nr PRZZI2086 pn.
do ku m

Dostawa częścizamiennych do pzenośników zgzebłowych NOWOMAG do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2019 roku (nr grupy materiałowej 292_10-03).
oryginał lub kopię tego dokumentu należy załączyćdo pozostałych dokumentow ofertowych.
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiającv przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu Żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofeń.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez WykonawcÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamowienia z treŚci gwarancji musi wynikaĆ, Że odnosi się ona zarÓwno

do zleceniodawcy gwarancji, jak rownieŻ do wszystkich pozostałych Wykonawcow

wspÓlnie

ubiegających się o udzielenie zamÓwienia.

10' Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawierac bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium W pzypadkach
wymienionych w Regulaminie.

11. Wykonawca zamierzĄący złoŻyÓ wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenie
o wyraŻeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących VĘkonawcy
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion
Finansowy. Pion Finansowy sprawdza mozliwoŚc zaliczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium
przyjmując zasadę, iŻ na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleŻnoŚci z terminem
wymagalnoŚci przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert.
Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje naleŻnoŚci W systemie. oświadczenie
potwierdzone przez Dyrektora ds' finansowych lub Głownego Księgowego, stanowiĆ będzie dowÓd
wniesienia wadium i jest składane przez \Alkonawcę wraz z ofertą pzetargową. Wzor oŚwiadczenia
dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci przysługujących \A/ykonawcy ubiegającemu

się o udzielenie zamowienia stanowi Załącznlk Nr 7 do slwz.
12' Dowod wniesienia wadium - kopię poświadczonąprzez Wykonawcę za zgodnoŚÓ z oryginałem _
nalezy załączyć do ofeńy.

13. \Ałkonawca, ktÓry złoŻy ofeńę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez
Zamawiającego, a jego ofeńa będzie odrzucona.

14' Zamawiający zwlaca wadium wszystkim \Ałkonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy
najkorzystniejszej, lub po uniewaŹnieniu postępowania z wyjątkiem \Ań7konawcy, ktorego ofeńa
została wybrana za najkorzystniejszą. \A!konawcy, ktÓrego ofeńa została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu
zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy, jeŻeli jego wniesienia ządano. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktÓry wycofał ofeńę przed upływem terminu składania

ofeń.

15. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
16. Zamawia1ący moŻe zatrzymaĆ wadium wraz odsetkamijezeli:
a) Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamÓwienia na warunkach okreŚlonych
w ofercie,

b) Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwien ia
c) zawarcie umowy stało się niemoŻliwe z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy,
Sekretarz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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d) w przypadku określonym W ust'
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1B'

Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymania Wadium.

1B. Po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upoważniona może poinformowac

\AĄkonawcę, o moŻliwościodbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

z KASY

KWK Bobrek _ Piekary W określonym terminie. W pzypadku jej nieodebrania przez

Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji z postępowania i zarchiwizowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
19. Wadium ulegazatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert
przez Komisję Przetargową.

xl.
Xll.

xlll.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy
Kryteria oceny ofeńy:
1. Kryterium oceny- najniższa cena (C)- waga 100 %
2. Za nĄkozystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa V\łkonawcy, ktÓry zaoferuje
najnizszą cenę realizacji zadan ia.
3. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odzuceniu.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
1. ofeńa ostateczna uzyskiwana jest:
1) spoŚród złozonych ofeń,
2) w drodze aukcji elektronicznej:
a) Komisja Przetargowa może przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania
zostaną złoŻone co najmniej 2 ofeńy nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja
elektron iczna zostan ie przeprowadzona pod ad resem

https://aukcie-weqlo

:

,Bhp

b) Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.
c) Wymagania sprzętowe dla uzytkownikow systemu zostały określone na stronie internetowej:
WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o. /Dostawcy/Aukcje niepubliczne/Strona główna.
d) lnformacje dotyczące aukcji elektronicznejzostaną przekazane wrazz zaproszeniem do udziału
w aukcji.

e) W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną
przyjmuje się złoŻonąpisemną ofeńę.

2'
3.

3) licytacji ustnej:
\Alykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego powinni złoŻyć ofeńę ostateczną za poŚrednictwem faxu lub
poczty elektronicznej. W pzypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja
Przetargowa przyjmuje ofeńę wstępną jako ostateczną, lubloraz
4) negocjacji.
W przypadku złoŻenia jednej ofeńy Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje
z Wykonawcą, ktory złozył ofeńę.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw

realizacji zamÓwienia z Wykonawcą' ktÓry złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę - bez względu na ustalony
wczeŚniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej(np

4. Do

:

mail, portal aukcyjny)

licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni \Ań7konawcy, ktorzy
nie spełnią warunkÓw udziału w postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu.

xlv.

Warunki płatności
Wymagany termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS
KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

XV.

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone wZałączniku
Nr I do SIWZ.
2. Umowa może zostaĆ zawaria po upływie terminu związania ofeńą, jezeli \Alkonawca wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach określonychw złoŻonej ofercie.

xvl.

Termin związania ofeńą.
1' \Alkonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania
ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń.
Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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Zawarcie umowy może nastąpiÓ po upływie terminu związania ofeńą i nie jest Wymagane jego
przedłuŻanie. Niemniej jednak, jezeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystąpienia do \AłkonawcÓw z wnioskiem o przedłuŹenie terminu związania ofeńą o okres
do 60 dni.

XVll. Termin i miejsce składania ofeń:

1'

ofertę naleŻy złoŻyćW nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów _ l piętro, pok. nr 5
do dnia A5..9.A,.19.r." oo sodz.

.9i95

W godzinach uzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz' 07.00 do godz. 15.00

2.

Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie nalezy

umieŚcic nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem

Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn.:

Dostawa częścizamiennych do przenośników zgrzebłowych NoWOMAG do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku
(nr grupy materiałowej 292-1 0-03).
(nr sprawy: PRŻZl2086l

Nie otwierać przed dniem .050.9'.4.q r. godz.

3.
4.
5'
6.
'
7

8.
9'

i zabezpieczenie oferty ponosi\Ałkonawca.
przechowywane w warunkach zapewniających im stan

odpowiedzialnoŚc za prawidłowe oznaczenie

ofeńy powinny byc zarejestrowane
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.

i

\Alkonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofac ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeńy naleŻy złoŻyćwedług takich samych

zasad jakzłoŻenie ofeńy z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA" lub,,WYCoFANlE".
Zamawiający 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 \Afukonawcy - bez jej
rozpatrzenia.
Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofeńą 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.

XVlll. otwarcie ofeń.
1. otwarcie złoŻonychofert nastąpi w dniu

2.
3.
4.

.t).;g)

'o\,Q'g.lI..

r. o godz.

.A0.:0a.. w miejscu:

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
Zzawartościąofeń nie moŻna się zapoznac przed upływem terminu otwarcia ofert.
otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Pzetargowa:
stwierdza iloŚÓ otrzymanych ofert
otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania
podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawcÓw, a takŹe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnościzawańych w ofertach. Ceny ofeń
nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w S|WZ zawiera powyżej 30 pozycji

1)
2)
3)

cen jednostkowych,

Sekretan Kon

.d

s-

isji

Pnetargowej: M agdale na Bie rnat

7

Nr sorawv: PR7Ż.l2086

5.

6.
xlx.

WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

ofeńy otwiera się rÓWniez W przypadku gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia
W częŚci jawnej postępowania. Na pisemny Wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji

Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.
lnformacje, o ktÓrych mowa w pkt 5 przekazane zostaną Wykonawcom, ktÓzy nie byli obecni przy
otwarciu ofeń na ich pisemny wniosek.

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.

1.

Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się z Wykonawcami:

1) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- faksem na nr +48 (32)718-11-74 lub
- drogą elektroniczną na adres: m.biernat@weolokokskrai.pl lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6,4'1-905 Bytom
b) uzupełnianie dokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom,
- faksem na nr +48 (32)718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,41-905 Bytom lub
- faksem na nr +48 (32)718-11-74
pozostałe oświadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr +48 (32)718-11-74
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna

2| Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadomien ia, wezwan ia oraz i nformacje będzie przekazywał Wykonawcom

:

a) pisemnie, lub
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub

c)

2.
3.

drogą elektroniczną:
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy www.weolokokskrai.pl/dostawcv/profil-nabvwcv
Zamawiający i Wykonawca, na Żądanie kazdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
osobą udzielającą informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego jest:
Magdalena Biernat - e-mail: m.biernat@weqlokokskrai.pl
|nformacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

4'

5.
xx.

Zamawiający kaŻdorazowo wezwie Wykonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
W wyznaczonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowan ia lub odrzucenie oferty.

Uzupełniane na Wezwanie Zamawiającego oŚwiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzaĆ
spełnianie przez Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu oraz potwierdzaÓ, Że oferowane
usługi spełniają wymagania okreŚlone w S|WZ na dzień wyznaczony przez Zamawiającego,
jako dzień uzupełnienia.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1' Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2' Wykonawca moŻe zwrocic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacji lstotnych
WarunkÓw Zamowienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaŚnień, chyba,
ze prośba o wyjaŚnienie treściSpecyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niz 3 dni przed
terminem składania ofeń.
3' TreŚc zapytań (bez ujawniania Żrodła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowac treśÓ slWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓW oceny
ofert, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, ZamawiĄący moŻe
Sekretaz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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Dokonaną

przedłuŻyc termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach.
w profilu nabywcy
W ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa_umieszcza na stronie internetowej
https://dostawcv-weq lokoks coiq bizl'

XXl.

lnformacje dodatkowe
rozliczeń w walutach obcych.
1' Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia
języku
polskim, dotyczy to rÓwn.ieŻ wszelkiej
jest
w
prowadzona
póśiópo*ani'a
2' CałoŚĆ
pomiędzy
Zamawiającym, a \Ąfukonawcą'
się
porozumiewania
korespondencjioraz
przez tA/ykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
złoźone
podleoaia
które
oferty,
nió
ocenie
3.
'ojt"ły
zamowienie-óla7ailEilĘcego z nienalezyią starannością,a w szczegÓlnoŚci polegających na:
1) niewykonaniu zamowibnia w terminie z przyczyn lezących po stronie \AĄkonawcy,
2) dostarczeniu towarow o niewłaściwejjakości,

niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,
poniesienia
4) wykonaniu usługi lub roboty oJoowanó1 obarózónej wadą powodującą koniecznośÓ
sowych,
fi
n
a
n
n
akładÓw
atkowych
dod
pize= Zamawiająceg o
5) rozwiązaniu umowy z Wykonańcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
ofeń.
Komisja pi'ótJigo*" moŻe Żądacod WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treści złoŻonych
ofeń:
składania
Komisja przetarlowa kazdorażowo Wzywa WykonawcÓw, którzy w terminie
1) nie' złoŻyli stósownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,

3j

'

4.
5.

2) złoŻyli_iółnó.o.nrctwi, oswiadczeni'a lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupelnienia
w okreilonym terminie, chyba Źe pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie

6.
7.

postępowania lub odrzucenie ofeńy.

przez
oŚwiadczenia lub dokumenty podiegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie
przetargową'
przez Komisję
wyt<onawó| warunkow udziału w postĘp-owaniu na dzień wyznaczony

jako dzień uzupełnienia'
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1) oczywiste o"nryłki' pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych óokonanych poprawek _ niezwłocznie powiadamiając.o tym \AĄkonaycę.'
tym
2) inne omyłńi polegającó na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o
ze
akceptacja
chyba
poprawienie,
ich
na
zgody
wyrazenie
wyt<onańcę i'wyinóćzaiąc termin'na
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 5.
Zgodnie z'$ 37 uii.t Regulaminu' dokumentźcja z postępowania nie podlega udostępnieniu
na zasadach-okreŚlonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
.

B'

XXll. Przetwarzanie danych osobowych

(UE) 2016/679
Zgodnie z arl' 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
danych
pzeM'tarzTięI
z
związku
w
fizycznych
osob
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ocńrony
(ogolne
dyrektywy_95/46/WE
uchylenia
oraz
przepływu
ta.ricrr_oanyóh
osobowych i w sprawie swobodnego
ZamawiĄący
rozporządzenie o ochronie danych), (bź.u.ue.l.2016.i19.1), zwanego dalej RoDo,
informuje,

1.

iŻ:

V\Ąkonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
Administratorem danych osobowych
'pr.y
ut' gen. J. Ziętka, wpisąlQ do Rejestru .PrzedsiębiorcÓw
w pier<aracń-śiąśxi"'ł'(41-94o)
pro'"oźońe go p;r"r. sio ne1ónówy w oTiwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego. Rejestru
Sąoowąo, ńnśoooooabota,'mpitjł zakładowy 173 321ooo,oo złotych, pod9tni!1em od towarÓw
BDo
i usług p"o.i"o"ią"ym numer kientyfikacji podatkówej NlP 653-ooo-48.-q5, REGON:270034633;

oooo12:274,

'e-ńail:

sekretarlat@weglokokskral.pl, www.weglokokskraj.pl,

zwany

dalej

Administratorem.
Danych osobowych W WĘGLoKoKS KRAJ
2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony
'Konstyiucji
76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl,
Sp. z o.o... adres 41-bOS Bytom, ul.
tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
1)Prz-eprowadzeniapostępowaniaoudzieleniezamówienia;
poprzez zawarcie umowy;
2) wybbru najkorzysiniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia
zamÓwienia na wypadek
udzielenie
o
postępowania
oóruńentai;i
3) erlócnowywanii
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
do archiwum.
4) Przekazaniadokumentacji postępowania o udzielenie zamowieniamoze
dotyczyÓ reprezentantÓw
4' przewlźizanie przekazanych pzez Wykonawcę danych osobowych
Wykonawcy, właścicieli b pracownikÓw'
będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit' f)
5. przewirzinie danych osonońycn Wykonawcy dokonywane
jest konieczńoŚc przeprowadzenia postępowania
lu

RoDo. Prawnie uzasadnionyń ińt"ró""'

o udzielenie zamÓwien
6.

stronami,
Dane \Ałkonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między
I
Magdalena Biernat

Sekretarz Komisii Przetargowei:
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7.
8.

9.
10.

11'
12.
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dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓW
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze W celu dochodzenia i windykacji nalezności
W oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego W art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
PzeM,tarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego na

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy o podatku
dochodowym od osob 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 \Ą|konawcy przetwazane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyzszych celÓw. Administrator moŹe udostępniĆ dane \Alkonawcy osobowe innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń olaz doradztwa. Dane będą równieŻ
udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przetwarza)ącym, 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 obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
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 przetvlazanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformowac W imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośc
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, o:

13.
14.

a)
b)

fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego).

Zgodnie

z

art'' 14

RoDo \Ałkonawca zobowiązuje się

wykonaÓ

w

imieniu Administratora

(ZamawiĄącego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im
treŚć klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
\ĄĄlkonawcę jako Źrodło pochodzenia danych osobowych' ktorymi dysponował będzie Administrator
(Zamawiający).

Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xxlil

Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upowaŻnione informują V\Ąlkonawcow, W formie przewidzianej w slWZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest pzekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weolokokskrai.pl
2' \AĄlkonawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

XxlV.

Postanowienia końcowe.
1. ofeńa nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŹeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania'

Załączniki:
Załącznik nr

1

Załączniknr 1a
Załącznik nr 1b

Załączniknr 1c

oŚwiadczenie \A/ykonawcy oferującego oryginalne

częŚci zamienne
oroducenta maszvn/urzadzenia, ktÓrei/ktoreqo przedmiot zamówienia dotyczy.
oświadczenie Wykonawcy oferującego oryginalne częŚci zamienne
produkowane przez właŚciciela dokumentacji, zgodnie z ktÓrą wykonano
maszynę/urządzenie, ktÓrej/którego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot
oosiadaiacv upowaŻnienie do ich produkcii na podstawie w/w dokumentacji.
oŚwiadczenie Producenta częŚci zamiennych potwierdzające prawo do
produkcji oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie
z ktÓra wvkonano maszvnę/urządzenie, ktÓrei/ktÓrego przedmiot zamÓwienia

Sekretarz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik nr 1d
Załącznik nr 1e

oŚwiadczen ie Wykonawcv oferuiąceqo katalogowe częŚci zamien ne
oŚwiadczen ie \Ałkonawcy oferującego ceńyfikowane zamien niki oryg nalnych

Załącznik nr 1f

oŚwiadczenie Wykonawcy oferującego certyfikowane zamienniki katalogowych
cześcizamienne.
oŚwiadczenie Producenta certyfikowanych zamiennikow ory9inalnych częŚci

i

cześcizamiennVch.

Załącznik nr 1g
Załącznik nr

1h

Załącznik nr

1i

zamiennvch.

oświadczenie Producenta certyfikowanych zamiennikÓw katalogowych częŚci

zamiennVch.

oŚwiadczenie
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofertoweqo

Załączniknr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik Nr 3

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań

Załączniknr 4

Załączniknr 5
Załączniknr 6
Załącznik nr 7
Załączniknr B

Bytom, onia .. J.-8- ,..O-.9.,.......201e
P

rzewod

n

i

technicznvch.
Wvkaz wvkonanvch/wvkonvwanvch dostaw w okresie ostatnich trzech
oŚwiadczenie dotvczące przedmiotu ofeńv
oświadczenie Wvkonawcv wspÓlnie ubieqaiaceqo sie o zamÓwienie
oŚwiadcz. dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy

parametrÓw
lat.

r.
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Załącznlk Nr 1 do SIWZ
OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa częścizamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWOMAG do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 20'19 roku (nr grupy materiałowej 292-10-03).
Nazwa materiału

J.m.

ilośÓ

RYNNA DoŁACZNA WYSYPU cZoŁoWEGo Ns85-RDWc-o4 PRZENoŚNlK
zGRzEBŁoWY NoWoMAG PSZ-850

szt.

1

2

GW|AZDA NAPĘDOWA 34x126 Z=7 DLA JEDNEJ JEDNosTKl NAPĘDOWEJ
NSBs-NG-12P PRZENoŚNlK ZGRZEBŁoWY NowoMAG PSz_850

szt.

2

c

GWIAZDA NAPĘDoWA 34x126Z=7 DLA DWÓoH JEDNoSTEK
NAP ĘDoWYc H N S85-N G-17 .02 PRZE N oŚN K ZG RZE BŁoWY N oWoMAG
PSZ-850

szt.

1

szt

1

szt

2

p

t.

1

4

l

PŁYTA DYSTANSoWA

zGRzEBŁoWY

N

L-1 50

UN|WERSALNA NS85-ZPD-o5P PRZENoŚNlK

oWoMAG PsZ-850

5

BLACHA WRZUTN KA Q 34X1 26 M2o. 3oo. o 2-o1
zGRzEBŁoWY NoWoMAG PsZ-850

o

WYRZUTNlK NAPĘDU \^^/sYPoWEGo Q 34x126 M20.300.02-01.03
PRZEN oŚ N lKzGRzEBŁoWY NoWoMAG PSZ-Bso

szt

2

7

BLACHA WYRZUTN l KA Q 34X1 26 M2o. 300.0 2-06.04l 1 PRZENoŚN K
zGRzEBŁoWY N owo MAG PSZ-Bso

szt

2

8

WYRZUTN K 34Xt26
NOWOMAG PSZ-850

szt

7

9

KoMPLET ŚltzoÓw GlĘTYcH HARDoX NS85-NZ_o3.oo8 PRZENoŚNlK
ZGRZEBŁo\^I/ NoWoMAG 850

szt.

1

10

KoMPLET ŚllzcÓw PRosTYcH HARDoX NsBs-NZ-o3.oo7 PRZENoŚNlK
ZGRZEBŁoWY NoWoMAG 850

szt.

1

11

sWoRZEŃ Q 28 SEGMENTU TRASY lNSPEKCYJNEJ WY20.091.01-01.004
PRZENoŚNlK ZGRZEBŁoWY NoWoMAG PsZ-850

szt.

50

12

ZAWLECZKA Q 5 SEGMENTU TRASY INSPEKCYJNEJ WY2O.091.O1.O1.OO5
PRzENoŚNl K ZGRZEBŁoWY NoWoMAG PSZ-Bso

szt.

200

sWoRZEŃ Q 50X131 SEGMENTU TRASY lNSPEKoYJNEJ M20.300.06_
33.oo5/1 PRZENoŚNlK ZGRZEBŁoWY NoWoMAG PSZ-850

szt.

50

BLACHA WYRZUTN l KA Q 34X1 26 M2o.3oo.o 2-06.o4tl PRZENoŚN K
ZGRzEBŁo\^^/ NoWoMAG PSZ-Bso

szt.

6

szt.

3

szt.

3

szt.

2

1

3

14

15
16
17

l

PRZENoŚN

l

K

l

l

N

SBs-NZ-o

1

.

03

P

RZEN oŚ

ru l

x zc RzEBŁoWY

l

Ś

t-lzo P RAWY

Ś

t-lzc L EWY N SBs-R DWc -o4'o2 P RZE NoŚ

PSZ-850

N

s85-RDWC-04.02

PSZ-850

Śltzc

P

RZE NoŚ
N

N

l

l

K ZG RZE BŁoWY

K ZG

RZEBŁoWY

N

N

oWoMAG

owo MAG

LEWY/ PRAWY Ns85-RPW-so.o05 PRZENoŚNlK ZGRZEBŁoWY
NOWOMAG PSZ-BsO

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat

s't

.oŁt 1

12

P oTTtriaa

Llr onrarrnr

lltErAl ?tVt\VC

VE,A t G^ , ^

^

IB

DRABINKA 126 SEGMENTU TRASY INSPEKCYJNEJ PWM-344415
PRZENoŚNl K ZGRZEBŁoWY NoWoMAG PSZ-85o

szt.

1

19

SWoRZEŃ Q 50 DRAB|NKl ElCoTRAcK NS85-TBc-55.oo4 PRZENoŚNlK
ZGRZEBŁoWY NoWoMAG PsZ-850

szt.

200

szt.

200

N E SWO RZN IA DRAB N KI E COTRAC K
K ZG RZEBŁo\^^/ NoWoMAG PSZ-85o

ZABEZP IECZE

20

PRZENoŚN

l

I

I

I

N

SB5-TBC-55. OO5

2I

ZAWLECZKA BX71 lso 1234 RYs. 124-012342-N PRZENoŚN|K
ZGRZEBŁoWY NoWoMAG PSZ-850

szt.

50

22

ZAWLECZKA Z PlERŚclENlEM 8 DlN 11o23 PRZENoŚNlK ZGRZEBŁoWY
NOWOMAG PSZ-BsO

szt.

50

szt.

1

szt.

1

szt.

1

szt.

2

szt.

2

szt.

4

szt.

I

osŁoNA sPRZĘGŁA M20.058-01.04 PRZENoŚrulx zoRzEBŁoWY

23
24

NOWOMAG PZG-1BOI

O

ED NoSTKA NAPĘD U GŁÓWN EG o z P RZEKŁADN lĄ AP 4oo-22l
ZG PRZENoŚtrltr zcRzEBŁoWY NoWoMAG PzG-1Bot o
J

B ĘB E

25

N NAP

3o-P/3 1' 5-

Z=B WS PÓŁP RAc U J E z PRZE}<ŁAD N lĄ AP-40o
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VVYMAGANtA PRAWNE l VVYMAGANE PARAMETRY TEcHNlczNo_UŻYTKoWE:
1' CzęŚci zamienne będące prz edmiotem zamÓWienia są przeznaczone do Stosowania
W podziemnych wyrobiskach zakładÓW gÓrniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu

2.
3.
4.

Węglowego.

Częścizamienne stanowiące przedmiot zamÓWienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne,

wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych'
Zamawiający dopuszcza mozliwoŚc składania ofert rÓWnowaŻnych' RÓwnoważnoŚc

częŚci dotyczy
zarÓwno funkcji, właŚciwoŚci jak i sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw
mocujących, przyłączy, itp.) tzn. podłączenie częścizamiennej rÓwnowaŻnej nie moze Wymagac
zastosowania dodatkowych adapterÓw lub ingerowaniaw konstrukcję maszynylurządzenia,
Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚc złoŻenia ofeńy na dostawę następujących kategorii części
zamiennych:

1)

2)

3)

oryginalne częścizamienne - podzespoły iczęŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji, zgodnie z ktorą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę
lurządzenie i ujęte w wykazie częŚci zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR/
instrukcji uŻytkowania'

Katalogowe częścizamienne _ podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespołu / części zamiennej) niŻ Producent
maszyny l urządzenia, zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Producenta
maszyny l urządzenia w wykazie częścizamiennych będącym integralnym składnikiem DTR
/ instrukcji uŻytkowania, ze wskazaniem katalogu wyrobÓw producenta przedmiotowej części
zamiennej.

częścizamiennych - podzespoły
częŚcizamienne, rownowazne z oryginalnymi częŚciami zamiennymi' wykonane przezinny

Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych
i

podmiot niz:

_ Producent maszyny lurządzenia,

-

WłaŚciciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny l urządzenia), zgodnie
zktÓrą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie,

Sekretaz Komisji Pzetargowei: Magdalena Biernat
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podmiot posiadający upowaznienie do produkcji oryginalnych częścizamiennych
na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktÓrą Producent maszyny t urządzenia Wykonał
maszynę lurządzenie'
Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych Wykonane są Wg
rysunku
i własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodności ich właŚciwości z'wyńaganiami
stosownych norm i przepisów, potwierdzonej stosownym ceńyfikatem- wyoanym
(odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyłiku;ące

4)

/jednostki notyfikowane.

Ceńyfikowane zamienniki katalogowych

częścizamiennych -

podzespoły

i częŚci zamienne, rÓwnowaŻne z katalogowymi częściami zamienńymi, wykon ane pzez
inny podmiot niz Producent katalogowych częŚci zamiennych'
Certyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są wg
rysunku
i własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodności ich właściwościz'wyńaganiami
stosownych norm i przepisÓw, potwierdzonej stosownym certyfikatem- w|danym
(odpowiednio do pzedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki certyiit<u1ące

ijednostki notyfikowane.

lll. VVYMAGANE DOKUMENTY, KToRE NALEZY z\ŁĄczYc Do oFERTY:
1' Wykaz parametrow techn.iczno - uzytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, spełnienia wymagań
prawnych oraz wykaz załączonych dokumentÓw potwierdzających spełnianie pzez oferowane óostjwy
wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 siwz.
2. oŚwiadczenie producenla lub upowaznionego przedstawicieia, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na
rynek i do uzytku w pooiieminyctr

wyrobiskach gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 5 do

srwz.
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot ofeńy w zaleznoŚci od
kategorii części zamiennych:

1)

oferowanej

w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennychProducenta maszyny lurządzenia,
której / którego przedmiot zamówienia dotyczy:

_

2) w

oświadczen.ie-Wykonawcy, Że oferowane częŚcizamienne są nowymi, oryginalnymiczęściami
zamiennymi Producenta maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego prżedmioiźamÓwienia óotyczy zgodnie ze Wzorem Załącznlka nr 1a;
przypadku oferowania oryginaInych częścizamiennych produkowanych przez Właściciela

dokumentacji, zgodnie z którą wykonano maszynę t urządzenie, któĘ /kiórego przedmiot
zamówienia dotyczy |ub podmiot posiadający upoważnienie do ich proourcji ńa podstawle
w/w dokumentacji:
_ oświadczenieWykonawcy, ze oferowane częścizamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi produkowanymi przez Właścicieladokumentacji, zgodnie zktórĄzost'ała wykonana
maszyna l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego pzedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający
upoważnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji - zgodnie ze Wzorem załączńixź

_

3)

4)

S e kre ta

Ń/

nr 1b;

oŚwiadczenie producenta oferowanych częścizamiennych potwierdzające prawo do
produkcji oryginalnych częścizamiennych na podstawi-e oońumentacji, -zgodnie z ktÓrą
wykonano maszynę l uządzenie, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia oótyczy - zgodnie ze
Wzorem Załącznika nr 1c'
W przypadku oferowania katalogowych części zamiennych zabudowanych
w maszynie I urządzeniu i ujętych pzez Producenta maszyny l unądźenia w DTR / instru-kcji
użytkowania:
- oświadczenie Wykonawcy, ze oferowane częŚci zamienne są nowymi, katalogowymi częŚciami
zamiennymi zabudowanymi w maszynie / urządzeniu, ktorej / którego przedmioi zamowienia
dotyczy i ujętymi w DTR / instrukcji uŻytkowania - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1d;
w przypadku oferowania ceńyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części
zamiennych:
_ oświadczenie Wykonawcy, Że oferowane częścizamienne są nowymi, ceńyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych częŚci zamiennych miszyny lurządzónia, ktÓńj /
ktorego przedmiot zamowienia dotyczy - zgodnie zewzoremZałącznika- ni te illuo tt;
- oświadczenie Producenta ceńyfikowanych zamienników oryginalnych lub katatogowych
częścizamiennych potwierdzające rÓwnowaznoŚĆ prooutiowanyc-n częŚci zamTennycn
z oryginalnymi lub katalogowymi częŚciami zamiennymi maszyny luządzenia, której / którógo
przedmiot zamÓwienia dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania W ŚóiŚle określonym rodz{u
maszyny lurządzenia t.j. w przenoŚnikach zgrzebłowych okreŚlonego producenta stósowanyóh
w podziemnych zakładach gÓrniczych - zgodnie ze Wzorem Załącinika nr 1g i/lub 1h;
rz Kom
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stosowne ceńyfikat(y) potwierdzający/e zgodnośćwłaściwości
oferowanych części
zamiennych z wymaganiami stosownych norm i/ lub przepisów, wydany(exodpowiednio do
przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące /jednostki notyfikowane,
Wskazujący(e) co najmniej zakres ich zastosowania W określonym rodzaju maszyny l urządzenia
t.j. w przenoŚnikach

zgrzebłowych stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych,

UWAGA!
Na częścizamienne będące elementami składowymi podzespołu, ktory posiada certyfikat, nie wymaga
się dodatkowych certyfikatow, jeżeli z dokumentÓw złożonychWraz z ofeńą jednoznacznie wynika, że
ceftyfikowany podzespÓł składa się z tych elementÓw'

4.
5.

DTR / lnstrukcja uzytkowania (stosowania) oferowanych częŚci zamiennych zawierająca m.in. opis oraz
rysunki umozliwiające identyfikację certyfikowanego przedmiotu zamÓwienia i potwierdzające moŻliwośÓ
zastosowania oferowanej częŚci zamiennej w maszynielurządzeniu bez koniecznoŚci zastosowania
dodatkowych adapterow u b in gerowan ia w konstru kcję maszy ny l urządzenia.
W kazdym przypadku' o którym mowa w pkt. 1), 2), 3) i a), gdy ofeńę składa Wykonawca nie będący
l

producentem:

_

oświadczenie Producenta oferowanych częścizamiennych o zapewnieniu dostaw oferowanych
częŚci zamiennych w okresie nie krÓtszym niz okres tnłania Umowy _ zgodnie ze Wzorem
Załącznika nr 1i.

UWAGA:

a) Ceftyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być waŻne w dniu
składania oferź.

z ofeftą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres
realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do KWK ,,Bobrek _ Piekary" ul
Konstytucji76 w Bytomiu Dział Logistyki Materiałowej (PZPL) aktualny/e _ obowiązujący/e certytikat/y.
Dostarczony/e ceńyfikat/y musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie

b) W przypadku braku waŻnoŚci złożonegoWraz

przetargowej.

c) W przypadku wyboru oferty

Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktory stracił ŃażnoŚć po
wyboze oferty, a przed zawarciem Umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia zgodnie z pkt. b),
zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

tV. WYMAGANE DoKUMENTY, KToRE NALEżY DosTARczYc WRAZ z PRZEDMIoTEM ZAMoWIENIA:
1) Pzy każdej dostawie:
a) Dowod Wydania Materiału

(WZ).

b) Świadectwo kontroli jakoŚci.

c) Deklaracja zgodnoŚci.
d) Kańa gwarancyjna.
e) Dokumentacja techniczno-

ruchowa/ instrukcja stosowania i eksploatacji wraz

zamien nych (w wersji elektron icznej/ pend rive).

z wykazem części

V. VVYMAGANY TERM|N REALlzAcJl DoSTAWY: do 56 dni od daty wysłania zamÓwienia
elektroniczną.

Vl. WYMAGANIA DoTYczĄcE GWARANCJI: 12 miesięcy od dostawy
magazynu Zamawiającego.

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat

nd/

drogą

przedmiotu zamÓwienia do

15

o.

N

Załącznik Nr la do SIWZ
dnia

Miejscowośc
Nazwa VVykonawcy skład ającego oświadczenie
Adres siedzibY:

- PRoDUcENTA
oRYGlNALNE czEŚc!zAMlENNE
oŚWIADczENlE vVYKoNAWcY oFERUJĄCEGo
j
c ó i ńż e o rvr o T zA M oW E N A D oTY czY
M A s zY N Y / U iuĄ ;żL-N n] i<i'óń-ć l łió n r
I

i

dotyczy:

l

l

podac tytuł postępowania

oferowane
reprezentowania .Wykonawcy oświadczam, Że częścizamienne
zamiennymi
częŚciami
oryginainymi
nowymi,
są
ofeńowego
w pozycjach nr ... .........'... formularża

Uprawniony

do

produkowanymi Przez'.

wpisaĆ nazwę producenta częŚcizamienn ych oraz adres siedzibY

ujętymi w DTR

/

instrukcji uzytkowania maszyny

t

uządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia

dotyczy.

pieczęć i podpisy osoby

/

osÓb upowaŻnionych

do rePrezentowania WykonawcY

-)oryginalne częścizamienne - podzespoły i części zam.ienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
t uuądzónite i ujęte w wykazie części
zgodnie z ktÓrą Produóent maszyny t uiząazenia'wykonał maszyńę
iimiennycn nęóącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania'

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 1b do SIWZ
Miejscowośc

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego ośWiadczenie:
Adres siedziby

ośWnDczENlEWYKoNAWcY oFERUJĄcEGo oRYGlNALNE czĘŚcL zAMlENNE PRoDUKoWANE PRzEz WŁAŚclclELA DoKUMENTACJl, zcoDNlE z KToRĄ WYKoNANo
MAszYNĘ tURZĄDaENIE, KToREJ / KToREGo PRzEDMloT zAMoWlENlA DoTYczY LUB PoDMtoT
PoslADAJĄcY UPoWAzNlENlE Do lcH PRoDUKCJ! NA PoDsTAWlE W/W DoKUMENTACJI
dotyczy:

podac tytuł postępowania

nr sprawy

Uprawniony

w pozycjach

do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, Że częŚci
nr...
......'' formularza ofeńowego są nowymi, oryginalnymi

zamienne

oferowane

częŚciami zamiennymi
produkowanymi przez Właścicieladokumentacji, zgodnie zktÓrą została wykonana maszyna luządzenie,
ktÓrej / ktorego przedmiot zamowienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich produkcji na
podstawie w/w dokumentacji,

tj.:

wpisać nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upoważnionych
do re preze ntow a n i a Wyko n awcy

oryginalne częŚci zamienne - podzespoły i części zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji
zgodnie z ktÓrą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie i ujęte w wykazie częŚci
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.
*)

Sekretan Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sprawv: PRZZI2086

Załącznik Nr 1c do SIWZ

MiejscowoŚc:

,

dnia

Nazwa Producenta składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby

oŚWlADczENlE PRoDUcENTA czĘŚclzAM!ENNYcH PoTWIERDZAJĄcE PRAWo Do PRoDUKcJl
oRYGlNALNYGH czĘsclzAM!ENNYcH* NA PoDSTAWIE DoKUMENTACJl, zGoDNlE z KToM
vVYKoNANo MAszYNĘ / URzĄDzENlE, KToREJ / KToREGo PRzEDMloT zAMoWlENIA DoTYczY
dotyczy

podaÓ tytuł postępowania

nr sprawy:

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częŚcizamiennych oświadczam, ze

oferowane
prod

u

w

niniejszym postępowaniu częŚci zamienne

są oryginalnymi

częŚciami

zamrennymr

w

niniejszym postępowaniu częścizamienne

są oryginalnymi

częŚciami

zamiennymi

kowanym i na podstawie doku mentacj i, ktorej jestem WłaŚcicielem,

oferowane

produkowanymi na podstawie upowaŻnienia.

**)

**)

pieczęĆ i podpisy osoby / osÓb upoważnionych do
reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie

**

zaznaczyó właściwe

* oryginalne częŚci zamienne
- podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgodnie z ktÓrą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie i ujęte w wykazie częŚci
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 1d do SIWZ

MiejscowośĆ:

dnia

,

Nazwa Wykonawcy składającego oŚWiadczenie
Adres siedziby

oŚWtADczENlE WYKoNAWGY oFERUJĄGEGo KATALoGoWE czĘŚcl zAM!ENNE

dotyczy

-

podac tytuł postępowania

nr sprawy:

Uprawniony do reprezentowania \AĄkonawcy oŚwiadczam, Że częŚci zamienne oferowane
.....'.. formularza ofertowego Są nowymi, katalogowymi częściami zamiennymi,
w pozycjach nr..
produkowanymi przez'.

wpisac nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

zabudowanymi

w

maszynie

w DTR / instrukcji uzytkowania.

/

urządzeniu, ktÓrej

/

ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy

pieczęÓ

i

do

podpisy osoby

re

preze ntow

ani

/

osÓb

a Wyko n awcy

i

ujętymi

upoważnionych

Katalogowe częŚci zamienne - podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji
innego podmiotu (producenta podzespołu l częścizamiennej) niz Producent maszyny l urządzenia,
zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Producenta maszyny l urządzenia w wykazie części
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uŻytkowania, ze wskazaniem katalogu
wyrobÓw producenta przedmiotowej częŚci zamiennej np. Zawor zwrotny nabojowy UzzD 06-11n5 katalog
PONAR-WADOWICE S.A.
*)

Se kreta rz Kom i sj i Prz eta rgowej : M ag d ale

/

$

n

a

B i e rn

at

19

hlr anrarenr.

D pzŻl2086

W

n](nKqKpAIśnl^^
Załącznik Nr 1e do SIWZ

MiejscowoŚc:

,

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚWiadczenie
Adres siedziby

oŚWnDczEN lE WYKoNAWCY oFE RUJĄC EGo c ERTYFI KoWAN E zAMlEN
czĘsclzAMlENNYCH *

N

lKl oRYG l NALNYCH

dotyczy
podaĆ tytuł postępowania

nr sprawy:

do

reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, Że częŚci zamienne oferowane
'...'. ..... formulaza ofertowego Są nowymi, ceńyfikowanymi zamiennikami
oryginalnych częŚci zamiennych maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego pzedmiot zamÓwienia dotyczy,

Uprawniony

w zadaniachlpozyĄach nr
produkowanymi przez:

wpisać nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęć i podpisy osoby / osÓb upoważnionych do
re p reze ntowan ia Wykon awcy

*)

Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne, rÓwnowaŻne
z oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niz:
- Producent maszyny l urządzenia,
- WaŚciciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny urządzenia), zgodnie z ktorą Producent
wykonał maszynę l urządzenie,

l

-

podmiot posiadający upowaznienie

oryginalnych częścizamiennych na podstawie
l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie.
Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane są W9 rysunku i własnej
dokumentacji oraz poddane ocenie zgodności ich właŚciwości z wymaganiami stosownych norm
i przepisÓw, potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do pzedmiotu ceńyfikacji)
przez akredytowane

jed nostki

ceńyfikujące

Sekretarz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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dokumentacji, zgodnie z ktÓrą Producent maszyny
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Załącznik Nr 1f do SIWZ

MiejscowoŚc]

dnia

,

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczen ie
Adres siedziby

oŚWADczE

N

lE WYKo NAWCY o FERU JĄc EGo c ERTYF! KoWAN E zA MIEN

czĘsclzAMlENNYcH

dotyczy

-

N

l

Kl KATALoGoWYC

H

podac tytuł postępowania

nr sprawy

reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, Że częŚci zamienne oferowane
nr...'.. ...'. formularza ofertowego są nowymi, certyfikowanymi zamiennikami
katalogowych częŚci zamiennych maszyny l uządzenia, ktorej / ktorego przedmiot zamowienia dotyczy,

Uprawniony

do

w zadaniach/pozycjach
produkowanymi przez'.

wpisaÓ nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęć i podpisy osoby / osÓb upoważnionych do
re p reze ntow an i a Wy kon awcy

*)Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne, rownoważne
z katalogowymi częŚciami zamiennymi, wykonane przez inny podmiot niz Producent katalogowych częŚci
zamiennych.

Ceńyfikowane zamienniki katalogowych części zamiennych wykonane są wg rysunku i własnej dokumentacji

oraz poddane ocenie zgodnościich właŚciwości z wymaganiami stosownych norm
potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio

akredytowane jed nostki certyfikujące

s

,ł

Sekretarz Kom isji Pnetargowej: M agdale

n
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nostki
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n

otyfi kowane'

do

i

przepisÓw'

przedmiotu ceńyfikacji) przez
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Załącznik Nr 19 do SIWZ
MiejscowośÓ:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚWiadczenie (Producenta ceńyfikowanych częŚci

zamiennych)

Adres siedziby

ośWIADczEN lE PRoDU cENTA c ERTYFIKoWANYc H zAMl
ZAMIENNYCH-

E NN

t

KoW oRYGINALNYcH

czĘścl

dotyczy:

podac tytuł postępowania
nr sprawy

Uprawniony do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych oświadczam, Źe:
1' Przedmiotem ofeńy są produkowane przez podmiot' ktÓry reprezentuję, fabrycznie nowe, certyfikowane

zamienniki oryginalnych częścizamiennych ujętych w DTR

/

instrukcji uzytkowania maszyny

urządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, ktore mogą być stosowane w:

/

naleŻy wpisaÓ rodzaj urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych produkcji

naleŻy wpisac producenta maszyny

2. ZgodnośĆoferowanych częŚci z

3'
4.

l urządzenia

odpowiednimi normami bądz dyrektywami potwierdzają posiadane

ceńyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu ceńyflkac1i) pzez akredytowane jednostki certyfikujące
/ jednostki notyfikowane.
RownowaznośÓ (zamienność)oferowanych częścizoryginalnymi częściamizamiennymi ujętymi w DTR
/ instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia, której / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, zgodnie
z załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oŚwiadczenia, została potwierdzona przez nas
stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
Stosowanie oferowanych częścizgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamienności, o ktÓrym mowa

w ust. 3 niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obniŻenia poziomu bezpieczeństwa maszyny /
urządzenia, w ktÓrej / ktÓrym będą zastosowane, jak rÓwniez nie spowoduje wytworzenia nowej
maszyny lub urządzenia.

5. oferowane częŚci zamienne mogą byÓ stosowane W podziemnych wyrobiskach
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

gÓrniczych

pieczęĆ i podpisy osoby / osÓb upoważnionych
do reprezentowania Producenta
ce ftyfikowa n ych części z a m i e n n ych
-)

Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i części zamienne, rÓwnoważne
z oryginalnymi, wykonane pŻez inny podmiot niz:
- Producent maszyny l urządzenia,
- Właścicieldokumentacji (niebędący producentem maszyny uządzenia), zgodnie z ktÓrą Producent
wykonał maszynę l urządzenie.

l

-

do produkcji

podmiot posiadający upowaŻnienie

dokumentacji, zgodnie z ktÓrą Producent maszyny

oryginalnych częścizamiennych na podstawie
l urządzenia wykonał maszynę l uządzenie.

Certyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych wykonane Są Wg rysunku i własnej dokumentacji

z wymaganiami stosownych norm i przepisÓw,
potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez

oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwoŚci
akredytowa ne jed nostki certyfi kujące

/ jed

nostki notyfikowane.

Sekretaz Komisji Paetargowej: Magdalena Biernat
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sorawv: PRZZ|2086

lntegralna częśó Załącznika nr 1g
Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częścizoryginalnymi częściami
zamiennymi ujętymi w DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, której / którego przedmiot
zamówienia dotyczy
dotyczy

podac tytuł postępowania
nr sprawy

L.p.

Nazwa częścizamiennej

według formulaza
ofeńoweqo

Nr rysunku producenta

częścizamiennej
oryqinalnei

Nr rysunku
równoważnej
cześcizarniennei

Nr ceńyfikatu:

I

2
J

pieczęc i podpisy osoby / osob upowaŻnionych
do reprezentowania Producenta certyfikowanych częŚci zamiennych

Sekretarz Kom i sji Przeta rgowej: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 1h do S|WZ
Miejscowośc

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚWiadczenie (Producenta certyfikowanych częŚcizamiennych)
Adres siedziby:

oŚWA DczEN E PRo
l

DU

GENTA c ERTYF| KoWANYCH zAMtE
ZAMIENNYCH -

NN

!

KoW KATALoGoWYGH czĘśc!

dotyczy

podaĆ tytuł postępowania

nr sprawy

Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych częŚcizamiennych oŚwiadczam, Że:
1. Przedmiotem ofeńy są produkowane przez podmiot, ktory reprezentuję, fabrycznie nowe, ceńyfikowane

zamienniki katalogowych częścizamiennych ujętych w DTR

/

instrukcji użytkowania maszyny

urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamówienia dotyczy, ktore mogą byÓ stosowane

/

w:

naleŻy wpisaĆ rodzaj uządzeń stosowanych w podziemnych zakładach gorniczych produkcji
naleŻy wpisac producenta maszyny

l urządzenia

2'

ZgodnoŚc oferowanych częściz odpowiednimi normami bądŹ dyrektywami potwierdzają posiadane
ceńyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące
/ jednostki notyfikowane.
3. RÓWnowaŻnoŚc (zamiennoŚÓ) oferowanych częŚci z katalogowymi częściamizamiennymi ujętymi
w DTR / instrukcji użytkowania maszyny l uządzenia, ktÓrej / którego pzedmiot zamówienia dotyczy,
zgodnie z załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oŚwiadczenia, została potwierdzona
przez nas stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
4' Stosowanie oferowanych częŚci zgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamienności, o ktÓrym mowa
w ust. 3 niniejszego oświadczenia) nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszyny /
urządzenia, w ktÓrej / ktÓrym będą zastosowane, jak rÓwniez nie spowoduje wytworzenia nowej
maszyny lub uządzenia.
5. oferowane częścizamienne mogą byĆ stosowane W podziemnych wyrobiskach gorniczych
w przestrzen iach zagroŻonych wybuchem.

pieczęĆ i podpisy osoby / osob upoważnionych do reprezentowania
P ro

d u

ce nta

ce

rlyf i kow

a n yc

h cz ę Śc i

z a m ie n n

yc h

*)Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych - podzespoły i częŚci zamienne, równowaŻne
z katalogowymi częściamizamiennymi, wykonane przez inny podmiot niŻ Producent katalogowych części
zamiennych.
Certyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji
olaz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwości wymaganiami stosownych norm przepisÓw,

z

potwierdzonej stosownym ieńyfikatem wydanym (odpowiednio
akredytowane jed nostki ceńyfikujące / jed nostki notyfi kowane.

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sorawv: PRZZ|2086

lntegralna częśćzałącznika nr 1h
Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częścizkatalogowymi częściami
zamiennymi ujętymiw DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, której / którego pzedmiot
zamówienia dotyczy
dotyczy

podaĆ tytuł postępowania

nr sprawy:

L.p.

Nazwa częścizamiennej
wedł.tlg formularza

ofeńoweoo

Nr rysunku producenta

części.zamie.nnej
kataloqowei

Nr rysunku
równoważnej
.
czescr zamrennet

Nr ceńy.fikatu

I

2.
J

pieczęć i podpisy osoby / osob upowaŻnionych do reprezentowania
Producenta certyfikowanych części zamiennych

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat

s/

25

WEGLOKOKS KRAJ Sn- z

Nr sorawv: PRZŻ.I2O86

o-o-

Załącznik Nr 1! do SIWZ

MiejscowośĆ:

,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby

oŚWlADczENlE

Producenta oryginalnych częścizamiennych będącego producentem maszyny l urządzenia, ktorej /
ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub jego upoważnionego Przedstawiciela-)--)
Producenta oryginalnych częścizamiennych będącego WłaŚcicielem dokumentacji, zgodnie z którą
wykonano maszynę l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub posiadającego
upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji,t)
Producenta katalogowych częścizamiennych,')
-)
Producenta ceńyfikowanych zamienników oryginalnych częścizamiennych,
-)
Producenta ceńyfikowanych zamienników katalogowych częścizamiennych.
dotyczy

podac tytuł postępowania

nr sprawy

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częścizamiennych oświadczam, że zapewniam

Wykonawcy:

wpisaĆ nazwę Wykonawcy składającego ofeńę oraz adres siedziby

!
!
!
!

realizację dostaw oryginalnych częścizamiennych ujętych w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny /
urządzenia ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krotszym niŹ okres tnruania
umowy,*)

l

realizaĄę dostaw katalogowych częŚci zamiennych zabudowanych W maszynie
urządzeniu
i ujętych w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia
dotyczy, w okresie nie krotszym niz okres trwania umowy,*)
realizację dostaw ceńyfikowanych zamiennikow oryginalnych częścizamiennych ujętych w DTR l
instrukcji uzytkowania maszyny
urządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot zamowienia dotyczy,
w okresie nie krotszym niz okres tnvania umowy.*)

l

realizację dostaw certyfikowanych zamiennikÓw katalogowych częŚci zamiennych ujętych
w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot zamowienia dotyczy,
w okresie nie krotszym niż okres trwania umowy.*)
pieczęć i podpisy osoby / osÓb upoważnionych
do reprezentowan ia podmiotu składającego oŚwiadczenie

UWAGA!
'1. Wykonawca oferujący oryginalne częŚci zamienne maszyny l urządzenia, ktorej / ktÓrego przedmiot
zamówienia dotyczy, będący zarazem producentem tej maszyny lub urządzenia, w przypadku, gdy do
produkcji maszyny lub urządzenia stosuje katalogowe częŚci zamienne, zwolniony jest ze składania
oŚwiadczenia producenta katalogowych częŚcizamiennych o zapewnieniu dostaw.
2. ZłoŻenie oświadczenia przez upowaznionego Przedstawiciela Producenta musi byc poparte pisemnym
upowaznieniem Producenta do działania w jego imieniu.
*|
zaznaczyć właściwe
**) UpowaŻniony przedstawiciel (definicja) nalezy przez to rozumieÓ osobę fizyczną lub prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym upowaŻnionąprzez producenta na
piŚmie do działania w jego imieniu (definicja zgodna z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny
zgodnoŚci _ j't' Dz.U.201 9.155 z pÓŻn' zm.),

d

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sprawv: PR,ŻZ|2086

Załącznik nr 2 do S|WZ

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRONIE
INTERNETOWEJ POD ADRESEM:
https

://a u

kcie-weq lokoks.coiq. bizlprzetaroi.nh p

Nr sprawv: PRZZI2086

Dostawa częścizamiennych do przenośników zgrzebłowych NOWoMAG do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 20'|9 roku (nr grupy materiałowej 292-10_03).

(vuYPEŁNloNY, WYDRUKoWANY i PoDPlsANY FoRMULARZ oFERToWY NALEżY DoŁĄczYc
Do SKŁADANEJ oFERTY W WERsJl PAPIERoWEJ)

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 2a do SIWZ
Załacznik do formulana ofertoweqo - dodatkowe oświadczeniai ustalenia
Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow Występujących Wspolnie oświadczam, że:

1) podałem cenę ofertową oraz cenę jednostkową, ktora zawiera Wszystkie koszty poniesione W celu
nalezytego wykonan ia zamÓwienia,
2) oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamÓwienia oruz okres gwarancji zgodnie
z wymaganiami określonymi w SlWZ,
3) akceptuję proponowany przezZamawiĄącego termin płatnoŚciwynosi 60 dni kalendarzowych od daty
wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o, wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia
w całościlub częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie pzedmiotu
zamÓwienia w całoŚci lub w częścinp. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego
przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.,
4) Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
5) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określone w S|WZ w szczegolnoŚci
w Szczegołowym opisie przedmiotu zamowienia oraz lstotnych postanowieniach do umowy
6) oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
7) zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia'
B) zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓw' zamieszczoną na stronie:
https://dostawcv-weolokoks.coiq.biz/ oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby
realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją
9) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

2.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że, spełniam następujące warunki:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
4) posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynnoŚci związane1
wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,

z

5) nie zalegam z
6)

uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne (z wyjątkiem przypadkow, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu),
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 zaspokojen ia wierzyciel i poprzez ikwidację majątku u padłego).
l

3. oŚwiadczam,Żejestem związany ofertąprzez okres 60 dni.
Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w
Nazwa nr dokumentu

(oświadczenia):

pkt.

.S|WZ

nr strony w ofercie

1.

2.
3.
.. ...

4.

.itd.

E-mail do obsługi pońalu aukcji elektronicznych (powiadomienia o ogłoszeniu aukcjiz przetargu|

E_mail do obsługizamówień generowanych w portalu Dostawcy (

LDo

)

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
do repreze ntowan ia Wykon awcY)

d
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

vVYKAz PARAMETRoW TEcHNlczNo - UżYTKoWYoH oFERoWANEGo PRzEDMloTU
zAMoWI EN lA, SPEŁN lEN lA WYMAGAŃ P RAWNYC H, WYKA z zAŁĄczoNYc H DoKU MENToW
PoTWl ERDzAJĄcYcH SPEŁN lAN l E PRzEz o FE RoWAN E DoSTAWY VVYMAGAN oKREsLo NYCH

PRzEz zAMAWIAJĄGEGo

A.

Parametry techniczno

_

użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ofeńowego

.'. (eżelito
pozycji
lub grup
kazdej
formularza
ofeńowego
konieczne wykaz sporządzić oddzielnie dla
Nr pozycjiformularza

oferowanych wyrobÓw).

1. CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamówienia są przeznaczone do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gorniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu
węglowego.

2. Częścizamienne

stanowiące przedmiot zamÓwienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od
wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

B.

Przedmiot ofeńy spełnia następujące wymagania prawne

oświadczamże oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza
praw majątkowych i niemajątkowych, znakÓw handlowych, patentÓw praw autorskich osÓb trzecich oraz
jest zgodny ze złoŻoną ofertą przetargoWą.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know-how przez przedmiot
zamÓwienia zobowiązuję się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez
Zamawiającego, a takze ponieŚĆ wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez
Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.

c.

Załączone dokumenty potwierdzające spełnlenie pnzez oferowane dostawy wymagań
o

kreślonyc h

pnez Zam awiające

g

o.

oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gorniczych W warunkach istniejących zagloŻen zgodnie
zZałącznikiem nr 4 do SIWZ.

2.

Dokumenty poMierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot oferty
oferowanej kategorii częŚci zamiennych

w zaleŹnoŚci

od

:

'l) w przypadku oferowania oryginalnych części zamiennych Producenta maszyny l urządzenia,

-

ktorej / ktorego przedmiot zamówienia dotyczy:
oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi
częŚciami zamiennymi Producenta maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy _ zgodnie ze Wzorem Załącznlka nr 1a;

2) w pzypadku oferowania oryginalnych częŚci zamiennych produkowanych przez WłaŚciciela
dokumentacji, zgodnie z ktÓrą wykonano maszynę l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający upowaŹnienie do ich produkcji na podstawie

-

w/w dokumentacji:

oświadczenie V\Ąkonawcy, ze oferowane częścizamienne Są nowymi, oryginalnymi
częŚciami zamiennymi produkowanymi przez Właścicieladokumentacji' zgodnie z którą

została wykonana maszyna l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub
podmiot posiadający upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji
zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1b,

-
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oświadczenie producenta oferowanych częŚci zamiennych potwierdzające prawo do
produkcji oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktÓrą

wykonano maszynę l urządzenie, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy - zgodnie
ze Wzorem Załącznika nr 1c.

3) w przypadku oferowania katalogowych częŚci zamiennych zabudowanych w maszynie /
urządzeniu
i ujętych przez Producenta maszyny l urządzenia w DTR / instrukcji uŻytkowania:
- oŚwiadczenie \AĄkonawcy, że oferowane częŚci zamienne są nowymi, katalogowymi
częŚciami zamiennymi zabudowanymi w maszynie l urządzeniu, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy i ujętymi w DTR / instrukcji uŻytkowania - zgodnie ze wzolem
Załącznika nr ld;

4)

-

w pzypadku

oferowania certyfikowanych zamiennikow oryginalnych lub katalogowych

częŚci zamiennych:

oŚwiadczenie Wykonawcy, ze oferowane częścizamienne są nowymi, ceńyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych częŚci zamiennych maszyny l urządzenia,
ktÓrej/ ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1e i/lub
1f,

oświadczenieProducenta ceńyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych lub katalogowych
częŚci zamiennych potwierdzające rÓwnowaznośc produkowanych częścizamiennych z
oryginalnymi lub katalogowymi częściamizamiennymi maszyny l uządzenia, ktÓrej/ którego
przedmiot zamÓwienia dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w ściśle
określonym
rodzaju maszyny l urządzenia tj. w przenoŚnikach zgrzebłowych slGMA stosowanych w
podziemnych zakładach gorniczych - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1g i/Iub 1h;

stosowne ceńyfikat(y) potwierdzający/e zgodnoścwłaŚciwości oferowanych częŚci
zamiennych
z wymaganiami stosownych norm i / lub przepisow, wydany(e) (odpowiednio do pzedmiotu

ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące / jednostki notyfikowane,
wskazujący(e) co najmniej zakres ich zastosowania w określonym rodzaju maszyny /
urządzenia tj W przenoŚnikach zgzebłowych slGMA stosowanych w podziemnych
zakładach gorniczych;
nr certyfikatu.................

data wystawienia...........
data

obowiązywania"""
>

DTR / lnstrukcja uzytkowania (stosowania) oferowanych częścizamiennych zawierająca

m.in. opis oraz rysunki umozliwiające identyfikację ceńyfikowanego przedmiotu zamÓwienia

i

potwierdzające moŻliwośczastosowania oferowanej częścizamiennej W
maszynie/urządzeniu bez koniecznościzastosowania dodatkowych adapterów lub
i

ng

erowa

n

ia w ko n stru kcję maszy ny/u rządzenia.

5) W kazdym przypadku, o ktÓrym mowa w pkt 1), 2), 3) i 4), gdy ofeńę składa Wykonawca
nie będący producentem:
- oŚwiadczenie Producenta oferowanych częŚci zamiennych o zapewnieniu dostaw
oferowanych częścizamiennych w okresie nie krÓtszym niż okres tnłania Umowy _ zgodnie
ze Wzorem Załącznika nr 1i.

).
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oświadczenia

1,

oświadczam, Że przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie
pod legającym zwrotowi. *)

lub

oświadczam; ze przedmiot zamowienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.: (jeŻeli
dotyczy Wypełnia Wykonawca określającrodzaj opakowania)
-)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi'

2.

oŚwiadczam, Źe informacje znajdujące się na

strona nr................

stronie

.. strona

nr

...

'

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu pzepisÓw Ustawy z dnia'l6
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j. t. Dz. U. z 2018 roku poz. 419) tj.
spełniają łącznie trzy warunki:
(techniczny, technologiczny, organizacyjny
informacja ma charakter
przedsiębiorstwa lub posiada wańoŚc gospodarczą),
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

.

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

.
.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnośćobjęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa

Ad1
Ad2
Ad3

Źe wyrÓb oferowany jako rÓwnowaŻny spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego W Załączniku nr 1 do S|WZ - dotyczy/nie dotyczy (odpowiednie skreŚliĆ).

oŚwiadczam,

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
VVYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Wańośó

zamówienia netto zł
Przedmiot zamówienia

Lp.

(w okresie ostatnich
3 lat pzed upływem

terminu składania
ofeń)

Podmiot
wykonujący

Data

wykonania
dostaw

(naleŹy podac:
dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do

zamówienie* (w

pzypadku

Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego

dd/mm/rrrr)

potenciału)

Nr strony
w ofercie

zawierającej
dokument
potwierdzają

cy należyte
wykonanie
dostaw

Uwaga!

-

Pęez wykonanie zamowienia nalezy rozumieÓ jego odbiÓr.
dostaw okresowych lub ciągłych nalezy

W pzypadku

w

kolumnie Data wykonania wpisac

,,do nadal'', podając WańośÓ zrealizowanego dotychczas zamÓwienia,

-

Do wykazu nalezy dołączyÓ dokumenty potwierdzaiace, że podane w wykazie dostawy zostały
wykonane nalezycie lub są wykonywane należycie.

" W przypadku' gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu' Wykonawca składający ofertę zobowiązany

jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia'
w szczegÓlności dołączając w tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobow na okres kozystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

(pieczęÓ i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
do re preze ntow a n ia Wyko n awcy)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

oświadczeniedotyczące przedmiotu ofeńy
1) Wykonawca' a w przypadku ofeńy wspólnej Pełnomocnik:
(pełna nazwa i adres)
2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)
3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iŻ oferowany wyrób spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku
w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istnlejących zagrożeń

oświadczam,że przedmiot zamowienia dostarczony będzie

w opakowaniu zwrotnym tj'

(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca okreŚlając rodzaj opakowania)

do
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Miejscowośc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBlEGAJĄCEGo slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, ze

1)
2)
3)

:

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz
po ogłoszeniu upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚć za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do re p reze ntow an ia Wyko n awcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspÓInie składających oferźę.
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
DATA

NIP

OSWIADCZENIE

Niniejszym oŚwiadczamy, Że posiadamy wierzytelnoŚci pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ
z o.o. przekraczające wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych

Sp.

w przetargu pn.

przetarg nr: ...

..

przewidywana data otwarcia ofert: ...
wysokośÓ Wymagane9o wadium:

Wvżei wvmienione wierzvteIności wvnikaia z:

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

'

dnia
. z dnia
z dnia
z dnia
'z

wymagalności . wańośĆ
data wymagalnoŚci . wańośĆ
data wymagalnoŚci . wańoŚĆ
data wymagalnoŚci . wańośc
data

WARToŚc RAZEM:

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty t-J
(słownie: () stanowiącej rownowartośćwadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu
pn.: [-J. oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie
pnez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww' faktur VAT do
kwoty [l
dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opoźnienie w zapłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych
w $ 79 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęć i podpis osoby/osob upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głownego Księgowego w
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ S

z o.o.

Umowa

dniu

w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa''):
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \AĄdział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618' NlP 653-000-48-65' REGoN 270034633,
zawar\a w

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

BDo 000012274, wysokośÓ kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 173'321.000'00 zł, zwaną

w treŚci Umowy Zamawia1ącym, W imieniu i na rzecz, ktÓrego działają

1.....

2.

....

a

Firmą

zarejestrowaną W
... pod numerem KRs...
.., będącą podatnikiem VAT iposiadającą numer
identyfikacyjny NlP ...
REGON
.... wysokośÓ kapitału zakładowego - '.'
...... PLN'
'
zwaną w treściumowy ,,Wykonawcą'', w imieniu i na rzecz którego działają:
1

2

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy zatwierdzający wynik postępowania prowadzonego W trybie konkursu ofeń pn.:
Dostawa częścizamiennychdo przenośników zgrzebłowych NoWoMAG do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (nr grupy materiałowej 292-'10-03)' nr sprawy:

2.
3.

PRZŻ.|2086.

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
Oferta Wykonawcy.

s2

1.
2.
3.

4.

5.

Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest dostawa częścizamiennych do przenoŚnikow zgrzebłowych NoWoMAG do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' KWK Bobrek-Piekary w 2019 roku (nr grupy materiałowej 292-10-03).
Wykonawca oświadcza, że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zakres świadczeniawynikający z niniejszej umowy jest toŻsamy ze zobowiązaniem zawańym

w ofercie VVykonawcy,

Wykonawca oŚwiadcza, że oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw osÓb trzecich oraz jest zgodny
złoŻoną ofertą. Wykonawca jest zobowiązany
do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń osob trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku
z realizaĄą pzed miotu u mowy.
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, \Ałkonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go
przez Zamawiającego, a takze ponieŚĆ wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty
zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.

ze
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1.

cena i warunki ołatności
WartoŚc umowy wynosi:
1) WartośĆnetto ........'...........zł,

2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy

d
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2.
3.

4.

Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr 2 do Umowy'
Wańośc umowy netto zawańej w wyniku przetargu lub aukcji elektronicznej (ań.70 kc) zawiera wszelkie
koszty, w tym: ewentualne opłaty celno_graniczne, koszty dostawy do magazynÓw Zamawiającego
łącznie z ubezpieczeniem na czas transpońu oraz koszty opakowania nie przewidzianego do zwrotu
ioznakowania towaru. Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie
z tytułu realizacji umowy. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi
na charakter prowadzonej działalnościnie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie.
Dla określeniailoŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składaĆ będzie Wykonawcy stosowne
zamÓwienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwień
Wy konawcy przez Zamawiającego
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Pońalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamÓwienia faksem, lub
3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w ,,Pońalu Dostawcy'' co jest rownoznaczne z dostarczeniem zamowienia. operacja ta połączona jest z
automatycznym wysyłaniem \Ąłkonawcy informacji o opublikowania zamÓwienia na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy.
Ewentualna zmiana adresu e_mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie ze Wzorem
podanym na stronie: https://aukcie-weqlokoks.coig.biz. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu
:

5.

7.
8.
9.
10.

11'
12.
13.

14'
15'
16.

17.
18.

do umowy.
Faktury za realizację przedmiotu zamowienia \A/ykonawca wystawiaÓ będzie Zamawiającemu W terminie
wynikającym z właściwychprzepisów na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia

potwierdzonego przez magazyn Zamawiającego'
Fakturę naleŻy wystawic na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. 41-940 Piekary Śląskie, ut. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek lub/i Ruch Piekary
i przesłaÓ na powyzszy adres'

jest wraz z fakturą dostarczyć kserokopie dokumentów
potwierdzających realizację dostawy ( protokołów od bioru, zleceń).
Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierac numer, pod ktÓrym umowa
została wpisana do elektronicznego rejestru umÓw Zamawiającego oraz numer zamÓwienia
Zamawiającego. Nazwa towaru na fakturze powinna byc zgodna z nazwą asońymentu okreŚlonego
w umowie izamÓwieniu.
Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi 60 dni od daty
wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu
za mÓwi e n ia potwierdzo n ego przez Zamawi ająceg o
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z udzielonego zamowienia, Zamawiający zastrzega sobie
prawo wskazania tytułu płatnoŚci (numeru faktury).
Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę
obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Numer rachunku bankowego \Ąlkonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
W przypadku opoŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie pzedmiotem
odrębnych negocjacji.
NaleznoŚci wynikające z realizac1i umowy, w tym odszkodowawcze iodsetkowe nie mogą byc
przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaŻ), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
W sytuacjach powodujących koniecznoŚć odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \A|konawcy,
Zamawia1ący obciązy \Affkonawcę kosztami transpońu w wysokości poniesionej pzezZamawiającego.
Wykonawca zobowiązany

s4

1.
2.
3.

Termin obowiazvwania umowv

Umowa obowiązywac będzie
ZamÓwienie nie moŻe byc doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizacji dostaw

s5

Gwarancia i oosteoowanie reklamacvine

1.

2.

\Ałkonawca udziela na przedmiot zamÓwienia gwarancji na okres:

W

uzasadnionych przypadkach Zamawiającv pzeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin
zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
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W przypadku dostarczenia towaru Wadliwego, W tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoŻy \Alykonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatŻyc i udzie|ic Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi
czy reklamację uznaje iwskazaĆ sposob jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego
po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez Zamawiającego reklamacji
do Wykonawcy.

Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone og lędzi ny w obecnoŚci przedstawiciela Wykon awcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodniezzapisami$10.
W przypadku rozbieŻnoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawia1ący moze zleclÓ wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
\Ałkonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określoneprzez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10.
WysokośĆkosztÓw badań okreŚli kaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostaĆ objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot umowy.

s6

1'

2'
3'

4.

Badania kontrolne
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie jego zgodnoŚci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakościowymi oraz wydanymi
ceńyfikatami przez:
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobow, lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencjiwydane przezjednostkę uprawnioną
do ceńyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarÓw stanowiących przedmiot umowy.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie próbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy pańii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym
3) oddziale i magazynie, w ktorym zostanie pobrana prÓbka towaru,
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednocześnie Jednostkę,
ktorej zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej pańii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozliwiający ingerencję osob trzecich odpowiada Zamawiający tj':
Kopa|nia, w ktÓrejzostanie pobrana probka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz jejoznaczenia
w dogodny dla niego sposób.
\AĄlkonawcy i Zamawia!ącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
organizowanym i pzeprowadzanym pŻez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa
w ust.

5. Z
6.
7

'

8.
9'

1.

pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawierający,
co najmniej, informacje określonew ust. 3, ktÓry podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
ProtokÓł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel \Ałkonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek

towaru do badań.

W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu probki towaru

do badań,
protokoł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a V[konawcy nie przysługuje prawo
wn iesien ia zastrzeŻen dotyczących sposobu jej pobierania'
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w ust. 1 opinii

stwierdzającej niezgodnoŚc probki towaru z wymaganiami określonymi w ust.
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną,
W przypadku wystąpienia okoliczności, o ktorych mowa w ust. B:
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1) \AĄkonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilościrownej wielkoŚci nierozchodowanej dostawy,
pkt
pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie
ktÓrej mowa W ust.
z zapisami $ 10' z zastrzeŻeniem ust. 1'l,
2) \Alkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego do
badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia iwydania

o

3

2,

opinii,

3) Zamawiający moze zlecic, powtorne badania kontrolne probki toŹsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazyn u wybranego oddziału,

4) \Alkonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3' jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia iwydania opinii,
niezaleŻnie od uzyskanych wynikow,

5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktorej mowa w ust' 1 mogą stanowic przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn leŻących po
stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pańię towaru.

10. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o której mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz V\Ąkonawcy jego transpońem i na jego koszt'

11. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
W ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontaŻu iwytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawione j przez Zamawiającego W oparciu o sporządzoną przez niego kalkulację kosztÓw.

12. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia' w uzgodnionym
z \A/ykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno organizacyjnych
oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę ceńyfikatami.

13. W audycie, o ktÓrym mowa w ust' 12, oprÓcz upowaŻnionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyÓ, na zaproszenie Zamawiającego, rownieŻ przedstawiciele akredytowanej jednostki
certyfikującej.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obowiazki Wvkonawcv
\Ałkonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamowienia zgodny ze złoŻoną ofertą'
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca

w terminach określonych w zamÓwieniach w godzinach od 06'00 do 13'00, chyba, Że uzgodniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwycza1owo przyjętym
dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.

\A/ykonawca dostarczy przedmiot zamowienia transpońem własnym i na koszt własny do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Plekary.
Towar winien byĆ oznakowany W sposÓb umoŻliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru'
Termin realizacji dostaw
od daty przekazania zamÓwienia. Realizacja dostaw odbywaĆ się
będzie na podstawie zamÓwień wystawionych przez kopalnię.
Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym wzez
Zamawiającego z nalezytą starannoŚcią' Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci,
z uwagi na charakter prowadzonej działalnościnie zapewnia realizacjizamowienia w pełnym zakresie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw w ramach poszczegolnych
pozyĄi asońymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeŻeniem, Że
całkowita wartoŚc dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozyi1i asońymentowych nie ulegną zmianie.
9. o przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomic Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. \Ąłkonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadow niebezpiecznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałow dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty odbioru
powyzszych odpadÓw ponosi Wykonawca
11. Brakiw dostawach towaru, Zamawia1ący zobowiązany jest podac Wykonawcy do wiadomości pisemnie
lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien w ciągu
3 dni roboczych od powiadomienia zĄąc stanowisko, co do brakow w towarze.
12. Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za

13.

niedostarczony.

Z

chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, \Ąkonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą pańią wyrobÓw sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdzające

spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przezZamawiającego:
Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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Przy każdej dostawie:

a)

DowÓd \ĄĄldania Materiału (WZ).

b) Świadectwo kontroli jakości.

c) Deklaracja zgodnoŚci.
d) Karta gwarancyjna.
e) Dokumentacja techniczno- ruchowa/ instrukcja Stosowania i eksploatacji wraz z wykazem częŚci

zamiennych (w wersji elektronicznej/ pendrive).
14

15
16

Wykonawca zobowiązany

jest do sporządzania W Pońalu Dostawcy WĘGLoKoKs

KRAJ

Sp. z o.o. dowodÓw dostaw oraz dołączania wydrukow do kazdej realizowanej dostawy.
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt.
ZamawiĄącv powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektroniczną o moŻliwoŚci odbioru opakowań
w terminie:

17

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań'
JeŻeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o moŻliwościodbioru opakowań
zwrotnych, nie dokona ich odbioru' Zamawiający ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy
zgodnie z cennikiem przewoŹnika,
2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

na koszt

\Ąrlkonawcy,
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1.
2.

3.
4.

Obowiazki Zamawiaiaceoo

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamÓwień, ktÓre będą podpisywane lub przekazywane
(w przypadku zamowień elektronicznych) przez osoby upoważnione ze Strony Zamawiającego.

ZamÓwienie winno określaÓ:
identyfikatory umowy,
datę i numer zamÓwienia,

_
-

przedmiotzamowienia,
ilościijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogÓlną wańoŚc netto zamÓwienia,

termin realizacji zamÓwienia,
miejsce dostawy.
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialnąza realizację umowy jest branzysta sporządzający
zamÓwienie.

Zabezpieczenie ŚrodkÓw technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem'

se

Zakres zeczowv przedmiotu umowv
Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ'

s10

Karv umowne i odszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1) \Alkonawca zobowiązany jest zapłaciÓ ZamawiĄącemu kary umowne:
a) w wysokoŚci 10% wańości netto niezrealizowanej częściumowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za ktore odpowiada \ĄĄlkonawca, w tym przypadku
nie ma zastosowania lit. b i lit' c w zakresie zamowień niezrealizowanych do dnia odstąpienia
od umowy,

b) w wysokości10% umownej wańości netto towaru określonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej
częŚci zamowienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności,za ktÓre
odpowiada \Ą!konawca,
c) w wysokości 0,2% umownej wartoŚci netto towaru określonego kazdorazowo W zamÓwieniu,
nie dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia
towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%'
W przypadku definitywnego braku realizac)i zamówienia lub jego części,W sytuacji
gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna rÓwna jest wańoŚci niezrealizowanego zamówienia.
Za definitywny brak realizaĄi zamÓwienia lub jego częściuznaje się w szczegÓlnoŚci
oświadczenie \Alkonawcy o odstąpieniu od realizacji zamÓwienia lub jego częŚci oraz sytuację,
w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamÓwienia lub jego częŚci osiągnie
wańoŚć niezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci'
Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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d) w wysokości0,2o/o WartoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień
zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w $ 5 ust' 3,
e) w Wysokości 0,2% Wartościnetto podlegającego Wymianie towaru za kaŻdy dzień zwłoki
(w przypadkach określonychw $ 5 ust. 5 lub7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1),
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłaciÓ \Alkonawcy kary umowne:
a) w wysokości10% umownejwańości netto towaru określonego kazdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwieniaz powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada
ZamawiĄący,
b) w wysokości 0,1% umownejwańości netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opóznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktorych iloŚÓ odpowiada iloŚci towarÓw z dostarczeniem
ktÓrych \Ąłkonawca się opoŹnia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻszą
od ceny wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŹy \Afukonawcę roŻnicą pomiędzy
ceną, po jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
Zamawiający niezaleŻile od zastzeŻonych kar umownych ma prawo domagania się od \AĄkonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych do wartoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych
korzyŚci.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowiÓ będzie nota księgowa
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
1) datę dostarczenia pańii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją
Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub

3) datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,

6.

potwierdzoną w sposob opisany w pkt' 1.
Zanaliczanie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jed nostki organ izacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamowienie.

s11
odstapienie od zamówien ia

1.

W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, ZamawiĄący moŻe odstąpiÓ od realizacji zamÓwienia
z przyczyn leżących po stronie \Ą/ykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami
$

'10 ust.1 pkt 1 lit' b, w

następujących przypadkach:

'l) otrzymania przez ZamawiĄącego oŚwiadczenia \Ałkonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania pzez Zamawiającego oŚwiadczenia \Alkonawcy o odmowie wymiany pańii towaru, co
do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,

3) gdy kwota kary umownejz tytułu zwłoki w rozpatzeniu reklamacjiwyliczona zgodnie z $ 10 ust.1 pkt
1 lit. d, osiągnie 10% wańościreklamowanego towaru,
4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z $ 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wańości reklamowanego towaru,

Zamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, W ilościwyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktorych dostarczeniem \A!konawca się opÓŹnia.
odstąpienie ZamawiĄącego od realizacji zamowienia z przyczyn leŻących po stronie \ĄĄlkonawcy
Zamowienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla pzekazywania zamÓwień uwaza się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizaĄi zamÓwienia po uzgodnieniu między Wykonawcą
aZamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.

5) nabycia

2.
3.

pŻez
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Odstapienie od umowv
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia bezpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracownikÓw. Prawo to Zamawiający może wykonywaĆ w ciągu
30 dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez VlĄkonawcę przepisÓw prawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. W takim przypadku V\Ąkonawcy przysługuje wynagrodzenie
nalezne mu z tytułu wykonania częściumowy'
Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)

2

w przypadku:

'1) utraty przez \^/ykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamÓWienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
Wypowiedzenia Wynoszącego nie Więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego W odrębnym oświadczeniu,

3

w przypadku:

w

jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji
powodujących mozliwoŚc wykorzystania uwolnionych środkóW produkcji lub potencjału ludzkiego do
sa modz iel n ej r ealizac1i przez Zamawiającego Świad cze ń o bj ętych u mową.
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym ze świadczenieobjęte umową
nie może byÓ zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia
Wykonawcy , przy czym za'.

a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie

się

od realizacji umowy w całoŚci lub w części

z

przyczyn lezących po stronie

wielokrotne uchylanie

się przez

\AĄkonawcę

b) nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamowienia w sposob
niezgodny ze sposobem okreŚlonym W umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji
zamowienia jest niepzydatny do konkretnych celow planowanych przezZamawiającego.
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2.
3.
4.

Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych Środkow 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) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w związku z pze|'ł'tarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmu1ący się ochroną danych osobowych dotyczących
przeM,tarzania i ochrony danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy zna1ą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia
u

prawn iające

d

o p rzetw arzania da n ych oso bowych'

Strony oświadczają, Źe dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej pzedmiotu 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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Przetwarzan ie da nvch osobowvch
Zgodnie z ar1'. 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 95/46/WE

(ogÓlne

rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo' Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych \AĄkonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw

2.
3.
4.
5.

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarow
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalejAdministratorem.
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.
Przetv,tarzanie przekazanych przez \A/ykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprczentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane Wykonawcy są rownieŻ przeMvarzane 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 powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci z ustawy o podatku dochodowym
od osÓb tizycznych 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.

Sekretarz Kom isji Przetargowej: Magd alen a Bie rnat
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6.

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym

z realizaĄą

powyŻszych

celÓw. Administrator może udostępniÓ dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom Świadczącym usługi

z

zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rÓwniez udostępniane podmiotom
upowaŹnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przeM,tarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
B. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia spzeciwu.
9. \Alkonawcy 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 71816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki
200-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RoDo.
10. Wykonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (Zamawiaiącego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośÓ gospodarczą,
ktore zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są w składanej ofercie
lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego). (jeŻeli dotyczy)
11. Zgodnie z art'. 14 RoDo \Ąłkonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktorych mowa w ust. 12, przekazując im treŚc
klauzuli informacyjnej' o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnietym osobom V\łkonawcę jako
ŻrÓdło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający).
(jeŻelidotyczy)

s15

Nadzór wvn ikaiacv z zarzadzen ia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia \Ałkonawca zobowiązany jest do przestzegania przepisÓw prawnych
W zakresie ochrony środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla Wykonawcow obowiązującej
w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o., zamieszczonej na stronie www.weqlokokskrai.p| zakładka
Dostawcy.
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Zasadv etvki
1' Wykonawca nie moŻe naruszaĆ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisow obowiązującego prawa' Zakaz ten dotyczy także pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy
oraz innych osob działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolnoŚci do
zachowań, ktore mogą prowadziĆ do:
1) popełnienia przestępstw okreŚlonych W art. 16 ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2002r'
o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (Dz. U. 2019,
poz. 628 t.j.),

2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz.419 t.j.)
2' \AĄtkonawca winien zapobiegać wsze|kim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.
\Ałkonawca gwarantuje i zobowiązuje się, ze nie wręczał i nie wręczy Żadnej darowizny lub prowizji;
jak rÓwniez nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub pzedstawicielowi
Zamawiającego W związku z zamÓwieniem lub Umową'
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I

ochrona taiem n ic orzedsiebiorcv. zachowa n ie ooufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy
i

do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż okreŚlony w Umowie, a także do zachowania

w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom tzecim lub wykorzystanie ich pzez Strony
w innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby naraziÓ interesy Stron w czasie obowiązywania lub
po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie dane będące przedmiotem
bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZamawiającego.

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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2'
3'
4'

Wykonawca zobowiązuje się do
danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu
przy czym ..usunięcia
Wykoniwca
prawo zacńować po jednej Lopii *s#iricn
ma
'Umowy 'pozyskanych
dokumentÓw i informacji
w źwiązku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystt<ie óane będące przedmiotem
bądŹ wynikiem
przeM'tarzaila na podstawie Umowy są prawnie óhronioną
tajeńnióą zańżiiaiącego ibez wyraŻnej
zgody Zamawiającego nie mogą oye pzez Wykon.*ę, jegó pracownir.ów
lub jakiekolwiek osoby,
za ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚć, joza zakresem
Umowy przew,tarzane,

korygowane czy u.dostępnione jakiejkolwiek osobie w jaki[olwiek
sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiążany traktowaÓ, jako 'óóutn"l zadnej
informacji ujawnionej

ani tez

mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana \r\Ąlkonawcy przed jej ujawnieniem przez
Zamawiającego, lub
2) została bez zadnych ogranicżeń w zakresió 'póutnosci
przez Zamawiającego
.
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne

pi."xi.iia

5'

6'
7'
^
B'
^
9'

bez naruszenia niniejszej

poufnoŚci'

Ujawnienie informacji. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

jest takze

klauzuli

dopuszczalne

1) \Afukonawca moze w razie potrzeby dzielić się info.rmacjami
związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi ń realizację ninie;szbf u'ńowy,
z zastrzeŹeniem
zachowania poufnoŚci informacji przóz poowfkonawcÓw;
2) \ĄĄlkonawca moŻe ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy
i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej
3) \AĄlkonawca moze ujawniać informacjó na ządanie organÓw państwowych,
gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika ż przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa-w ust. s,'podmioty,'t<iore pozyskają informacje,
są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.

\Ąlkonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane iinformacje-uzyskane
w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zańawiającego
nie zostaną ujawnione,
-ani
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci,
w całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień
jednoczeŚnie nie słuzy do jej reilizacji, zzalstrzezeniem
.!mowy, a
ust.4 i5.
\Ą|konawca zobowiązuje się dó zaśtósowanij słutecznych ŚrodkÓw
technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych infórmacji i
danycń -_
iioózpiecziiąc 1e 'i-ćeo
nieupowaznionym dostępem, uszkodz.eniem i/lub ńieuprańnioną mooyfińcją
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych t<ooexśu
.yńiin"go.
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Wtrakciewykonywan:^:.T:yJ'sluisyustawyzdnia5sierpnia2O1Or,

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.

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

c

22019l.

poz.'242).

s1s
z odpowiedzialnoŚciz"*?*

Strony są zwolnione
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej'

nie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy, jeŻelijej

Siłę wyzszą stanowi

zdarzenie nagłe,'nióprzeńioywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w ózęŚci na stałe iuo na pewien czas,
ktÓreńu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziałac przy zachowaniu nalezytej staranności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegoiności:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenńy, stan wyjątkówy itp.,

c) powazne zakłÓcenia w funkcjonowańiu tńnsportu,' '
Strony zobowiązu)ą się wzajemnie do niezwłocznego informowania

o

zaistnieniu okoliczności

ętanowiącej siłę w.yŻs'zą, o czasie jejtnruania iprzewidywinycn skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznoŚc siły wyzszej ma- charaktei czasońy,
.;einał nie ołuzsiy-nii siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania
óo"''r,oo17. Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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1.

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego - osobą l osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad

::" ::::l:

:'"*l f::'

..

i3...
tel.

osobą odpowiedzialną za
:

2'

:::'::-::"u

o::1"*,5::

nad realizaĄą

e_ mai,

Ze strony \AĄkonawcy - osobą / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad

::::::::

3.

e_ mai,

..... e- mail ..
przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru

:mowv

o1ob15:i':i

e_ mai,

ź^i.ni" o.oń oJpo*,"j?l"i;r; ;; ;"f#i','" ;u.;n; ior'y aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizację umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiej strony umowy.

s21

1'Wykonawcazobowiązanyjest,"o,ffianezkoniecznoŚciąbezpoŚredniego

zwrÓcenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, pzekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takze wszystkich czynnoŚci

związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wynikających
zawierane1umowy, 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 realizac1i Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' przy wykonywaniu czynności związanych
zrealizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikow Zamawiającego' wykonujących narzeczfirm
obcych czynnoŚci, ktÓre na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi
przez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu
powzięcia pzez Zamawiającego wiedzy o powyzszych o kol icz noŚciach.
Ewentualne sprawy Sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygaĆ polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich. W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do
rozstrzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dlaZamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu rea|izacji dostawy pÓŹniejszego

z

2.

3'
4.

niz okreŚlony w umowie.
1) w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
2) po przekazaniu zamowienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację
o zmianie terminu realizacji zamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz pienłotny termin

5.
6.
7.

realizacji. W kazdym przypadku mozliwa jest zmiana terminu realizacji zamÓwienia po przekazaniu
oŚwiadczenia Pełnomocnika pzesłanego pismem, faksem lub e_ mailem.
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 niewaŻności.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplazach po 1 egzemplarzu dla kazdej

ze

Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamÓwienia - zgodnie zzałącznikiem nr
Załącznik nr 2 - Ceny jednostkowe.
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