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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIEN!A

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weqlokokskrai. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
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Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o. o., zwany dalej
Regulaminem.

2. Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza moŻliwości składania ofeń częŚciowych.

4'

Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie zamierzazawrzeĆ umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci powierzenia zamÓwienia
podwykonawcÓw.

do wykonania

przez

opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamowienia jest.
Dostawa i zabudowa dwóch zestawów baterii akumulatorów w rozdzieIni 6kV przy szybach
Józet i Bolesław oraz jednego zestawu baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy szybie
Ignacy dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

2'

SzczegÓłowy zakres zamÓwienia oraz wymagania prawne

w Załączniku nr 1 do

slwz.

3. Przedmiot zamÓwienia winien byc fabrycznie nowy
lstotnych Warunkow ZamÓwien ia.

IV

i

i

techniczno_uzytkowe okreŚlono

musi spełniac wymagania Specyfikacji

Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji.
1. Wymagany termin wykonania zamowienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2019r.

2. Wymagany okres gwarancji na pzedmiot zmÓwienia: minimum 36 mlesięcy
tech n icznego od bioru końcowego, potwierdzone stosownym protokołem.
3' Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w częściYl Załącznika nr 1 do S!WZ.
V

od

daty

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegaĆ się Wykonawcy, ktorzy spełniają następujące warunki
dotyczące:

1.

2.
3.
4.
5'

posiadania wiedzy idoświadczenia, to znaczyI w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem

terminu składania ofeń, a jezeli okres działalnościjest krÓtszy - W tym okresie,
wykonali/wykonują co najmniej 2 dostawy lzabudowy baterii szczelnych VRLAAGM 110V

lub 220Y w wykonaniu front terminal typu EFTB lub rownowaŻnego ( za rÓwnowaŻne uwaŻa się
baterie spełniające wymagania z Załącznika nr 1 do SIWZ, częŚc l, punkty od 2. 1) do 11))
z elektrolitem uwięzionym w macie szklanej wykonanych w technologii ołowiu wapniowego oraz
jednocześnie co najmniej 2 modernizacje pÓl 6 kV w rozdzielniach 6 kV na powierzchni
zakładow gorniczych.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnościlub czynności,
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamowienia;
niezalegania z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni pzewidziane prawem zwolnienie,

Sekretan Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat

\lt\d

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR7Z|2115

6.

o.

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu;

nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem V$konawcÓw, ktorzy
po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonych pnez Wykonawcow, a wymaganych pnez Zamawiającego
dokumentów i oświadczeń.
vl.

Wykaz dokumentów

i

oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

w celu

potwierdzenia

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu Zamawiaiacv
żada przedłożenia wraz z ofeńą :
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ispełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu,
złoŻone na druku Formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slwz,

2.

wykazu wykonanych, a W przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwnież wykonywanych

dostaw

i

usług, W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy

i

doŚwiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń a jezeli

3.

-

z

w tym okresie, podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenia
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane
nalezycie,
okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy

aktualnego odpisu z właściwegorejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oŚwiadczenia
w zakresie nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \ĄlkonawcÓw,

ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu

jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
wystawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla

4.
5.

Wykonawcow, ktÓrzy prowadzą działalnoŚÓ na podstawie innych dokumentow - ten dokument,
oŚwiadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatkow lub uzyskaniu przewidzianego prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłoŻenia na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości
wykonania decyz1i organu złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik
nr 2 do SIWZ,

oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia odroczenia lub rozłoŻenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu, złoŻone na
druku formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slwz.

vl!

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonymprzez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym
w SlWZ Zamawia1ący Żąda rÓwnieŻ następujących dokumentÓw ioŚwiadczeń:
1. oŚwiadczenie \ĄĄlkonawcy dot' odpłatnych usług Świadczonych przezZamawiĄącego na rzecz
Wykonawcy w związku z realizaĄą przedmiotu umowy - zgodnie zZałącznikiem nr 4 do SIWZ.

vlil

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. \Ałkonawcy mogą wspolnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚć za wykonanie umowy.
2. w przypadku, o ktÓrym mowa W ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłączni z ustanowionym
pełnomocnikiem.

3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka \AłkonawcÓw wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegÓl nych Wy konawcow składających ofeńę wspol ną.

4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspolnie, do oferty nalezy załączyĆ:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawcow,

2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
jego upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

s'/
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rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie

właściwegoorganu,

3) oŚwiadczenie
_

o

w

o.

całoŚci wykonania decyzji

solidarnej odpowiedzialności za wykonanie pzedmiotu zamÓwienia

według Wzoru oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 5 do SIWZ.

5. \Ałkonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, ze warunki
dotyczące wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania

zamowienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚĆ załączyÓ odpowiednie
dokumenty (jeŚli są wymagane). Jezeli jeden
WykonawcÓw spełnia okreŚlone przez
Zamawiającego warunki mozna przedłoŻyć tylko dokumenty jego dotyczące'

z

6' W przypadku wyboru wspolnej ofeńy Wykonawcow, Zamawiającv moŻe zaŻądać przed
zawarciem umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych WykonawcÓw.

lx.

opis sposobu przygotowania ofeńy.
1. Do ofeńy nalezy dołączyĆ:

1) wypełniony Formularz ofeńowy zgodnie ze Wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do slWZ,
2) dokumenty, o ktÓrych mowa w cz. Vl, Vll oraz Vlll slWZ,
3) pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofeńę nie wynika
z dokumentÓw rejestrowych.

2. \Ałkonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofeńę.
3. ofeńę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyc w jednym egzemplarzu
wyłącznie w formie pisemnej.

4. ofeńa oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez \Ąfukonawcę na język polski
i

wraz z tłumaczeniem dołączone przez \Alykonawcę do ofeńy.

5. oferta powinna byĆ zaopatrzona

W spis

wszystkich przedkładanych

dokumentÓw

oświadczeń (załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaĆ: adres do korespondencji, numer telefonu,
ńumer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
i

B.
9.

i

załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych
do reprezentowania \AĄkonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu \Alkonawcy
nalezy załączyc do ofeńy w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jejzłozeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.

7. oferta, wszystkie oŚwiadczenia

'10.Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. oferta powinna byÓ
zszyta w sposob utrudniający jej zdekompletowanie.
11.Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.
'12.Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byc
złoŻone w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnoŚĆ z oryginałem przez \Ąrlkonawcę
lub przez osoby upowaŻnione do jego reprezentowania.
13.Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzaĆ spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań określonych
przezZamawiającego, nie pÓzniej niż w dniu, w ktÓrym upłynąłtermin składania ofeń.
14'TreŚć oferty musi odpowiadać treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia.
15.Cena ofertowa musi byc określona w PLN, podana w tabeli formulaza ofeńowego, jako cena
netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do S!WZ.
16.Cena ofeńowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją pzedmiotu zamÓwienia.
17.JeŻeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj' Dz' U'z2019 r. poz. 1010) nie
pÓzniej niŹ w terminie składania ofert, musi zamieściĆ adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinalezy podać
numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚĆ kaŻdy
zainteresowany może legalnie poznac. W szczegolności nie można zastrzec: nazwy i adresu
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji
iwarunkÓw płatnoŚci.

x.

\s/

Warunki płatności'
Termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp'
z o'o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całościlub części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
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Wadium.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium

xil.

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

xil!.

opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyboze ofeńy wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń.
1. Jedynym kryterium, ktorym Zamawiający będzie Się kierował przy wyborze ofeń
jest cena netto przedmiotu zamÓwienia - 100%.
2' ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z aeną najnizszą według okreŚlonego
w ust. 1 kryterium.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania ofeńy ostatecznej. Zamawiający odstępuje od
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

xlv

Warunki umowy:

lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną

w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

XV.

do

umowy, zostały określone

Termi n związania ofeńą.

1.

2'

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń.
Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuŻenie termin u związania ofeńą o okres do

60 dni.

xVI.

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

KWKBobre*:'::*:o,x?i:'^5ffi .i&i?ł.ił_'05Bytom
DziałZamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 5
do dnia .n,.m,!\q. r. do goor. .-q.,.h 5
Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie naleŻy umieŚciĆ nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem

,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn.',
Dostawa i zabudowa dwoch zestawów baterii akumulatorow w rozdzielni 6kV pny
szybach Józef i Bolesław oraz jednego zestawu baterii akumulatorów w rozdzielni
6kV pny szybie lgnacy dla potneb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK BobrekPiekary Ruch Bobrek - nr sprawy PRZZ/2115
Nie otwierać pned dniem.3t2'a9'"!.?l... r. godz. !0.,.0.0."

2'
3.

4'

5.

6.
XVl!.

oferty powinny byc zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń. odpowiedzialnośÓ za właŚciwe oznaczenie

i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca
\Ałkonawca moŹe przed upływem terminu składania ofeń zmienic lub wycofać ofeńę.
ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia stosowną

adnotację zamieszcza na wykazie złozonych ofeń. W takim przypadku Komisja podejmuje
decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofeń.

otwarcie ofeń.

1'
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2.
3.
4.

o.

ZzawarIościąofeń nie mozna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że
dzień, w ktÓrym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
W częŚcijawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza ilośÓ otzymanych ofert,
b) otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania,

c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawańych

5.

xvilt

w ofeńach. Ceny ofeń nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy okreŚlony w S|WZ
zawiera powyzej 30 pozycji cen jednostkowych.
ofeńy otwiera się rÓwniez w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzysta1ązprawa uczestniczenia
w częŚci jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji
Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

Sposób komunikowania.
1. Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76,
41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-74,i
d rogą elektron iczną na ad res: m. biernat@weo lokokskraj. pl

b) uzupełnianie dokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek

c)
d)

41-905 Bytom, i
faksem na nr (+48) 32718-11-74

-

Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji

76,

wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76,
41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
pozostałe oświadczenia i wnioski:
1. pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76,
41-905 Bytom, lub
2. faksem na nr (+48) 32718-11-74

Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna

2) Zamawiający z Wykonawcami:

Zawladom ien ia, wezwan ia oraz i nformacje będzie pzekazywał Wykonawcom
a) pisemnie, lub
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub

c)

:

drogą elektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

-

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na

stronie internetowej w profilu nabywcy
https://dostawcv-weo lokoks. coio. biz

2. osobą udzielającą

informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego jest:
- e-mail: m.biernat@weolokokskrai.pl
lnformacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do ,l5:00.

Magdalena Biernat

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane W trakcie postępowania

4.

5'
6.
7'
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udzielenie
zamÓwienia winny byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
Wykonawca moze zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacji lstotnych
WarunkÓw Zamowienia ' Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień, chyba, ze
proŚba o wyjaśnienie treściSpecyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed
terminem składania ofeń'
Treśc zapytan (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄący moze przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowac treśćslWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna' w szczegÓlności dotyczy kryteriow oceny
ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, ZamawiĄący moŻe
przedłuŻyć termin składania ofeń o czas niezbędny na Wprowadzenie zmian w ofeńach'
5
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o.

Dokonaną W ten Sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej
Zamawiającego.
XIX.

lnformacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. CałoŚĆ postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnież wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawia)ącym, a Wykonawcą.
3' Komisja Przetargowa moŻe Żądac od wykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treści złozonych

4.

5'
6.

ofert.

Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofert:
1) niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
Dokumenty oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez
\Ąfukonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot
zamÓwienia wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję
Przetargową, jako dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

i

1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

2)
xx.

P

z

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

Wykonawcę i wyznaczając termin na WyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba, ze
akceptacja zmian wynika z wyjaśnieńudzielonych przez \Alkonawcę na podstawie ust. 4.

rzetw arzan i e

d a

nyc h oso bowyc h

Zgodnie z art'. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 20'16 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwazaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/vVE (ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej
RoDo' ZamawiĄący informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych \ĄĄlkonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.' z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) pzy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzone1o przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, KRS 0000080618' kapitał zakładowy 173 321 000'00 złotych, podatnikiem od
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65'

towarow

REGON:270034633;

wwlv. we

g

loko ks kraj.

p

l, zw

BDO 000012274, e-mail:

any

d al

ej Ad m

i

n

sekretariat@weglokokskraj.pl,

istrato re m.

2' Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.'. adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl,
3.

tel. 32 718 16 67.
Dane \A/ykonawcy przeMvarzane będą w celu:

1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
2) Wyboru najkorzystniejszejoferty orazudzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
3) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzie|enie zamowienia do archiwum.
4' PrzeMłarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyĆ
reprezentantÓw \Ałkonawcy, właścicielilu b pracown ikÓw.

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

postępowania o udzielenie zamÓwienia.
Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci w

6' Dane

oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w ań. 6 ust' 1 lit. f)
RODO.
7. Pzetrł,lazanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne równieŻ do wykonania ciąŻącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolności z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy
kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie ań. 6 ust. '1 lit.
c) RODO.
B. Dane osobowe V$konawcy pzetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celÓw. Administrator moŻe udostępnic dane \Afukonawcy osobowe innym odbiorcom
świadczącymusługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rÓwniez

s/
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9.
10.
11.

12.

udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
przebuarzĄącym, z ktÓrymi 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 zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia spzeciwu.
Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytuąi 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xxl.

Tryb ogłoszenia wyników pzetargu.
1. osoby upowaŻnione informują Wykonawcow, w formie przewidzianej w slWZ, o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na
stronie www,weglokokskrai.pl.
2. Wykonawcę, ktorego ofeńa zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie
odrębnym pismem do zawarcia umowy.

xxt.

Postanowienia końcowe.
ofeńa nie podlega zwrotowi.
2' Nie podlegają ocenie ofeńy, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wcześniej
zamÓwienie dlaZamawiającego z nienalezytą starannością,a w szczegolnoŚci polegających na:
1) niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Vllkonawcy,
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakoŚci,

1.

3)
4)
5)

3' z
4.

niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą konieczność

n ia przez Zamawiającego dodatkowych na kład Ów f n a nsowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leŻących
po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko

pon iesie

i

Zamawiającemu.

Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach okreŚlonych w przepisach

o dostępie do informacji publicznej.

5. Wszelkie koszty związane ze

sporządzeniem, złoŹeniem oferty

w postępowaniu ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

oraz

uczestnictwem

Załączniki:.
1t

2t

3l

4t

5l

6t

Załącznik nr '|
Załączniknr 2
Załącznik nr 3
Załączniknr 4

- opis przedmiotu zamówienia.
- Formularz ofertowy.
- \AĄkaz wykonanych/wykonywanych dostaw i usług.
- oŚwiadczenie Wykonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług

Załączniknr 5
Załącznik nr 6

- oŚwiadczenie \AĄlkonawcy wspolnie
- lstotne postanowienia, ktore zostaną

świadczonych przez Zamawiającego
ubiegającego się o zamÓwienie.
wprowadzone do umowy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
opis przed miotu zamówien ia i wymagane parametry tech n iczno-użytkowe.

1.

Przewidywany zakres prac:
1) Dostawa trzech zestawÓw baterii akumulatorÓw złozonych

z 9 monoblokÓw typu EFTB 12155 lub rÓwnowaznego (za rownowaŻne uważa się baterie spełniające wymagania
zZałącznika nr 1 do slWZ, częŚc l, punkt2, podpunkty od 1) do 11)).

a)

_

Zestaw baterii nr 1
demontaz baterii akumulatorÓw typu 9 x 12 UMTB 130 w rozdzielni 6kV przy szybach
,,JÓzef',, Bolesław'',

- montaŻ, podłączenie i uruchomienie dostarczonej baterii akumulatorow,
- wykonanie prÓb i pomiarow diagnostycznych po zabudowie,
b) Zestaw baterii nr 2
_ demontaz baterii akumulatorÓw typu 9 x TM 12-650Ww rozdzielni 6kV przy szybach
,,JÓzef' ,,Bolesław",
_ montaz, podłączenie i uruchomienie dostarczonej baterii akumulatorow,
- wykonanie prob i pomiarow diagnostycznych po zabudowie,
c) Zestaw baterii nr 3
- demontaz baterii akumulatorow typu 9 x'l2UMTB150 w rozdzielni 6kV przy szybie
,,lgnacy",
-_ montaŻ, podłączenie i uruchomienie dostarczonej baterii akumulatorÓw,

wykonanie prÓb i pomiarow diagnostycznych po zabudowie,
dostosowanie istniejących instalacji we wszystkich rozdzielniach do podłączenia nowych
baterii akumulatorow, obejmujące między innymiwymianę zbyt krÓtkich kabli i przewodow,
3) dostosowanie nastaw i zabezpieczeń akumulatorÓw we wszystkich rozdzielniach,
4) utylizacja wszystkich zlikwidowanych baterii akumulatorÓw,
5) dostarczenie i montaŻ 11 sztuk cyfrowych woltomierzy w rozdzielni 6 kV przy szybach ,,JÓzef'
Bolesław'' oraz 2 sztu k cyfrowych woltom erzy rezerwowych,
6) opracowanie dokumentacji technicznych oraz dokumentacji do wprowadzenia zmian (kart
zmian lub dodatkow) w dokumentacjach poszczegolnych obiektÓw obejmujących swoim
zakresem całośćzadania, wymianę baterii i dobudowę woltomierzy,
7) wykonanie i dostarczenie stosownych protokołÓw z badań odbiorczych i dokumentacji,
B) ze względu na ciągłośÓ ruchu zakładu górniczego częŚc prac będzie musiała byÓ
zrealizowana w dniwolne od pracy w terminach ustalonych ze Zleceniodawcą.
Opis baterii.
1) Baterie VRLA (sterowane zaworem) złoŻone z monoblokÓw o napięciu 12Y,
2) Konstrukcji front terminal (z dostępem do sworzni od przodu), budowy AGM (elektrolit
uwięziony w macie szklanej), wykonane w technologii ołowiu wapniowego z dodatnią

2)

i

,,

2.

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

3.

i ujemną płytą pastowaną.
Ogniwa wykonane wg normy PN-EN 60896-211:2007.
PojemnoŚĆ Cl0 jednego monobloku 12Y przy 10h rozładowaniu w temperaturze 20oC, pzy
napięciu końcowym 1,80V/ogniwo: 1 50_1 55Ah.
Rodzaj naczynia i wieka monoblokow - trudnopalne tworzywo ABS.
Monobloki przygotowane do zastosowania systemu odgazowania centralnego.
Złączki międzyblokowe: sztywne skręcane w pełni izolowane, z punktem pomiarowym.
Wymagana projektowana zywotnośc oferowanych baterii ponad 12 latw temperaturze 20oC.
Klasyfikacja baterii według Eurobat 2015 w odniesieniu do projektowanej zywotnoŚci ponad

12 lat, klasa VLL - Very Long Life.

10) lnstalacja baterii powinna spełniaÓ wymagania normy PN EN lEc 62485-2''2018 oraz PN-EN
60896-21.
PrÓby ruchowe po wykonaniu montaŹu baterii:
1) Dostosowanie nastaw prostownikow do wspÓłpracy z nowymi bateriami i podłączenie baterii.

2) \Ąłkonanie prÓb ruchowych, to jest: wykonanie pomiarÓw napięĆ na wszystkich
monoblokach, do 24 godzin po montazu przeprowadzenie 10-godzinnego pomiaru
pojemnoŚci C10 do napięcia końcowego 1,80V/ogniwo według normy PN-EN 60896_21,

pomiar rezystancji izo|acji. Wyniki pomiarÓw zamieŚcic W protokołach
uŻytkownikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami.

3) Po

dostarczyĆ

wykonaniu pomontazowego testu pojemności baterii na obiekcie (do 24 godzin po
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4.
5.

montaŻu, tj. po pierwszym cyklu rozładowania), zmierzona pojemnośÓ c10 nowych baterii
powinna byc nie mniejsza niz deklarowana W karcie katalogowej producenta pojemnośc C10
przy rozładowaniu do napięcia 1,B V/ogniwo w temperaturze 20oC'
Wraz zdostawą baterii dostarczyĆ:
1) Naścienną instrukcję eksploatacji baterii'
2) Ksiązkę pracy baterii.
3) Ceńyfikat gwarancyjny i kpl. numerkÓw na monobloki dla kazdego zestawu baterii.
Stelaze:
1) Stelaze metalowe izolatorami wyposazone w system poziomowania pokryte farbą
kwasoodporną Wraz z izolatorami.

z

Wymagania prawne.
Roboty prowadzone w trakcie realizacji zamowienia muszą byÓ zgodne i odpowiadaĆ przepisom:
1. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. W sprawie szczegÓłowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gorniczych (Dz'U. 2017 poz.

2.
3.

4'
5.
6.

lIl.

1 1

18).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnoŚci (Dz.U. 2019 poz.155 t.j.) oraz
przepisy i akty wykonawcze do ustawy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia,
Rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogÓlnych
przepisÓw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j.)

Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu Gorniczego Nr 31-KRZG-2017

z dnia

03.07'2017r.

w sprawie: realizacji robÓt na powierzchnizakładu gorniczego przez podmioty.
Zarządzenia Dyrektora Kopalni Nr 6B/D/2016 z dnia 9.12'2016r. w sprawie wprowadzenia do
stosowan ia nstrukcj i systemu przepustkowego.
Zarządzenia wewnętrzne w zakresie przedmiotowego zadania.
i

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do ofeńy w języku polskim:
1. Karty katalogowe oferowanych baterii zawierające wszystkie Wymagane parametry techniczne
wraz z bezpoŚrednim adresem strony internetowej załączonych kań katalogowych producenta
lub autoryzowanego dystrybutora (oŚwiadczenie o autoryzacji rÓwniez załączyc do ofeńy), oraz
podaniem dokładnego adresu miejsca zakładu produkcyjnego. Karta katalogowa producenta
powinna teŻ zawieraÓ tabele rozładowania stałym prądem i stałą mocą. W przypadku, kiedy
oryginalna kańa katalogowa producenta nie zawiera ww. tabeli rozładowania, \AĄkonawca
zobowiązany jest dostarczyc tabele rozładowania potwierdzone przez producenta (nie
dystrybutora) oddzielnie.

2. lnstrukcja eksploatacji oferowanych baterii.
3. Deklaracja zgodnoŚci producenta baterii.
4. Wazny ceńyfikat zgodnoŚci potwierdzający wykonanie
5.
6.
IV

ogniw zgodnie z normą PN-EN 6089621122:2007 wydany przez niezalezną jednostkę ceńyfikującą akredytowaną pŻez Polskie
Centrum Akredytacji lub tozsamą instytucję w kraju producenta baterii.
oŚwiadczenia producenta o projektowanej żywotnościbaterii i klasyfikacjiwedług Eurobat
Autoryzacja dystrybutora odnoŚnie: montażu (znak CE), warunkÓw gwarancji.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wrazz przedmiotem zamówlenia:
1. Przy pierwszej dostawie:
1) Na minimum 7 dni przed rozpoczęciem robot technologia i organizacja plac oraz zasady
wspÓłpracy pomiędzy podmiotami, zawierająca między innymi wycinkowy schemat
organizacyjny określającypodległośćoraz pełną dokumentację posiadania niezbędnych
kwalifikacji zawodowych osÓb skierowanych do realizacji zadania, zaŚwiadczeń z badań
okresowych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym
oŚrodku szkoleniowym, kopie Wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń z wymaganych
kwalifikacji.

2) opracowane dokumentacje techniczne obejmujące całoŚÓ zadania zatwierdzone przez
KRZG.
2. Przy każdej dostawie:
1 ) Protokoły zdawczo-odbiorcze.
2)Ceńyfikaty CE, instrukcje obsługi' DTR

-w

języku polskim.

3. Po zakończeniu realizacjizadania (wrazz odbiorem końcowym):

1)Kańa gwarancyjna.
2)Ceńyfikaty CE, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne w języku polskim'
3)Protokoły pomiarÓw i badań pomontażowych.
4 )Ta bela ryczny wy kaz d osta rczo nych doku me ntÓw.

Sekretan Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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V

o.

obowiązki Zamawiającego:

1.

2.
3.

Dla umozliwienia wykonania robÓt Zamawiający jest zobowiązany zapewniÓ:
1) objęcie kontrolą iewidencją rejestracji czasu pracy załogi \AĄlkonawcy w sposÓb iw trybie
przyjętym jak dla własnych pracownikÓw- odpłatnie,
2) kozystanie z łaŹni przez załogę \A/ykonawcy - odpłatnie,
3) korzystanie z wszelkich kopalnianych urządzeń słuŻby zdrowia jak: punktu opatrunkowego'
transpońu sanitarnego spzętem Zamawiającego za poŚrednictwem kopalni na dole
i powierzchni oraz obsługę sanitariuszy na rÓwniz własnymi,
Za świadczenie powyzszych usług Zamawiający obciązy \Al!konawcę zgodnie z obowiązującymi

cenami w czasie obowiązywania umowy. Cennik usług stanowic będzie 7ałącznik nr 2 do
umowy.
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do odpłatnego, na warunkach
okreŚlonych odrębnymi

u

mowami:

1) udostępnienia pomieszczeń biurowych i zaplecza warsztatowo-magazynowego,
2) dostarczenia dla tych pomieszczen mediow - energii elektrycznej,
Zamawiający przeprowadzaĆ będzie odpłatnie szkolenie wstępne pracownikÓw Wykonawcy
w zakresie Wymaganym przepisami arI. 112 ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze, w tym
dotyczące znajomości Zakładu GÓrniczego, a W SzczegÓlności rejonÓw prowadzonych robÓt,
występujących zagroŻeń oraz uregulowań wewnątrz zakładowych dotyczących przepisÓw BHP,
regulaminu i dyscypliny pracy,

VI

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
1. Min. 36 miesięcy od daty technicznego odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym

2.
3.
4'
5'

protokołem.

Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich usterek iawarii
powstałych na skutek nieprawidłowego, nierzetelnego wykonania prac przez pracownikÓw
Wykonawcy objętych przedmiotem zadania.
Przyjęcie lub odbior robot stanowiących pzedmiot umowy w zadnym przypadku nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnoŚci za wady lub inne uchybienia W spełnieniu zadania
okreŚlonego pzez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca, po Wezwaniu do usunięcia wad z tytułu nieprawidłowego wykonania
zamÓwienia, nie dopełni obowiązkÓw wynikających z treŚci pkt. 1 , Zamawiający uprawniony

będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku rozbieżnoŚci stanowisk, co do uznania nieprawidłowego wykonania zamÓwienia,
Zamawiający moze zlecic wykonanie badań niezaleŻnemu ekspeńowi wskazanemu przez
Zamawiającego. Wprzypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających nieprawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy koszty badań ponosi Wykonawca. WysokoŚc kosztÓw badań
określikaŻdorazowo niezaleŻny ekspeń.

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
M

iejscowoŚć

Data

Wykonawca,

a w przypadku

Dane Wykonawcy

oferty wspóInej
Pełn omocn ik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa Wykonawcy/
Wykonawcow składających
ofertę wspolną

Siedziba Wykonawcy
(adres):

Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowan iu
wraz z nr telefonu
Do:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

KWK BOBREK

.

PIEKARY

o

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofeń pn

Dostawa przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek.

1.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie

Zakres zamówienia

Wańość
zamówienia netto
(PLN)

Dostawa

i

1

zabudowa dwoch zestawÓw
baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy
szybach ,,JÓzef' ,,Bolesław'' oraz jednego
zestawu baterii akumulatorow w rozdzielni
6kV przy szybie ,,lgnacy" w Węglokoks Kraj

Sp.

z

Bobrek.

2.

z

wymaganiami okreŚlonymi przez

ZamawiĄącego W Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia za cenę:

2

Stawka
podatku

VAT
(To)

3

Wańość
zamówienia brutto
(PLN)
4

o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch

Działa)ąc w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:
podałem cenę ofeńową oraz cenę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione
w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,

1)

2)

oferuję termin realizacji dostaw, termin realizaĄi zamÓwienia zgodnie z wymaganiami
okreŚlonymi w SIWZ. okres gwarancji wynosi
'. od daty okreŚlonej w SIWZ. Brak
okreŚlenia okresu gwarancjidla przedmiotu zamÓwieniaoznacza akceptację okresu okreŚlonego

w SIWZ.

W
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3)

akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych

4)

przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.,
oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszystkie wymagania określone W slWZ

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 częŚci np. protokołu odbioru

w szczegÓlności w Szczegołowym opisie przedmiotu zamowienia oraz lstotnych postanowieniach
do umowy,
5) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb tzecich,
6) zapoznałem się z SlWZ oraz akceptuje jej postanowienia,
7) zapoznałem się z lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczoną na stronie:
httos ://dostawcv-weo lokoks.coio. bizl oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby
realizujące umowę po stronie Wykonawcy z r,rrw. lnstrukcją

B)

3.

z

wyciągiem

z

Regulaminu udzielania zamowień

w WEGLoKoKs KRAJ

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamÓwienia,
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającej wykonanie zamÓwienia,

1)
2)
3)
4)
5)
6)

4'

zapoznałem się
Sp. z o.o.

posiadam uprawnienia do wykonywania określonejdziałalnościlub czynnościzwiązanej
wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

z

uprawnień.

zapewnię serwis gwarancyjny

i pogwarancyjny.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1) nie zalegam z
i zdrowotne (z

uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
wyjątkiem przypadkow, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci

2)

wykonania decyzji właŚciwego organu),
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci (za wyjątkiem Wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu
upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzycieli poprzez kwidację majątku u padłego).
l i

5

oświadczam.że jestem związany ofertąpzez okres 60 dni.

kolejno

ponumerowanych stron.
Niniejsza oferta zawiera
Numeracją objęte są takze dokumenty i oŚwiadczenia (wszystkie załączniki).
Załącznikamido niniejszej ofeńy są dokumenty (oŚwiadczenia)wymienione w SIWZ:
Nazwa nr dokumentu (oświadczenia)

nr strony w ofercie

1.

2
3

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

'13
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ VVYKoNANYGH/VVYKoNYWANYGH DosTAW l USŁUG
w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania ofeń

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy l doświadczenia

Lp

Przedmiot zamówienia

Wańośó
zamówienia
netto
(PLN)

Data
dostawy/usługi
(nalezy podaÓ:
dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa odbiorcy

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumiec jego odbiÓr.
W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisać do nadal,
podając wańośĆzrealizowanego zamÓwienia przed upływem terminu składania ofeń.
- Do wykazu naleŻy dołączyÓ dokumenty (referencje) potwierdzaiace' że te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane nalezycie.

-

*

W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę zobowiązany
jest udowodniĆ Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegÓlności dołączając w tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia.

(pieczęc i podpisy osoby/osob
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

w
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Załącznik nr 4 do S|WZ
Miejscowośó

Data

PEŁNA NAZWA PoDMloTU

OSWIADCZENIE
oŚwiadczam, że w okresie realizacji zamowienia pod nazwą
będę korzystac z następujących odpłatnych usług świadczonych przezZamawiającego

Wyszczególnienie

TAK

Rejestracja wejŚc iwyjŚĆ z terenu zakładu pracy
Korzystanie z łaŻni
Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy
Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu R\M/V wraz
(w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty

funkcionalności kartv)
Szkolenie BHP 1-5 osÓb / qrupa pow. 5 os.
Pranie, szvcie, suszenie ubrań roboczvch
Naiem pomieszczeń produkcyinvch i maqazvnowvch
Naiem pomieszczeń socialno-bvtowvch
Naiem pomieszczeń biurowvch i usłuqowvch
odpadv komunalne - oołata miesieczna
Dostawa wody - własna
odprowadzanie Ściekow - własne
Energia elektryczna

Korzvstanie z telefonÓw
lnne (wskazac iakie)

n

uZamawiającego
cennikiem
1'50 złldn
11'00 złldn
9,50 złldn
50,00 złlszt'

70,00 i 50 złlos
5,40 złlkq
7.00 złlm2lmc
9,00 złlmzlmc
12.00 złlmzlm-c
1B'50 złlos./mc
od Vl 2019r. 5,1 9 złlm3
od Vl 2019r. B,89 złlm3
Wg taryfy dostawcy +

kalkulacja Dz.
Eneroetvczneoo
Wg taryfy dostawcy
kalkulacja Dz.
Enerqetvczneqo
Wo cennika ZIT
1'50 złlmzlmc

Energia cieplna

Dzieżawa n ieruchomoŚci

NIE

Gena netto zgodnie
z obowiązującym

iezabudowanVch

+

oświadczam, Że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenieodpłatnych usług
pnez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. na rzecz Wykonawcy.

Uwagi:
niepotnebne skreślić
Do ofeńy załączyć oryginał oświadczenia.

(pieczęĆ i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
do re preze ntowan ia Pod miotu*)

*

S e k reta

t\ł,
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Załącznik nr 5 do SIWZ
M

iejscowość

Data,

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBIEGAJĄCEGo
slĘ o zAMoWlENIE

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚÓ

za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

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

UWAGA! Wypełnia kaŻdy z WykonawcÓw wspÓlnie składających ofeftę.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ

z o.o.

Umowa

zawańa w

dniu

pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):
.....r. W Piekarach Śląskich
-ul.
o"n. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 0000080618' NlP 653-000-48-65' REGON 270034633,

WĘGLoKoKs KRAJ śpoił";;.;. ąl-sio pi.ł".v śi#kb;

BDo 000012274, wysokoŚĆ kapitału zakładowego: 173.321.000'00
Zamawiającym, W imieniu i na rzecz ktorej działają:

zł, zwaną W treści Umowy

1

2

a
Firmą

zarejestrowaną W
... pod numerem KRs .'
.., będącą podatnikiem VAT iposiadającą numer
identyfikacyjny NlP...
REGON
....
wysokoŚc
kapitału zakładowego: .'....
,
',' zł, zwaną
w treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz ktÓrej działają:

s1

Podstawa zawarcia Umowv
Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1'

ProtokÓł końcowy

z

przeprowadzonego postępowania zaM,tierdzający wyniki postępowania

o udzielenie zamÓwienia, pŻeprowadzonego w trybie konkursu ofeń pn.:

Dostawa i zabudowa dwóch zestawów baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV przy szybach
i Bolesław oraz jednego zestawu baterii akumulatorów w rozdzielni 6kV pzy szybie
lgnacy dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek, nr sprawy

Józef

Ż.
3.

PPZZ|Z115.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.

s2

Przedmiot Umowv

1.
2'
3.
4.

S

\ÓŁ

Przedmiotem Umowy jest dostawa i zabudowa dwÓch zestawÓw baterii akumulatorÓw w rozdzielni 6kV
przy szybach JÓzef i Bolesław oraz jednego zestawu baterii akumulatorow w rozdzielni 6kV przy szybie
lgnacy dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek, na warunkach
okreŚlonych w niniejszej Umowie'
\A/ykonawca oŚwiadcza, Że przedmiot umowy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika
nr 1 do Umowy.
Wykonawca oŚwiadcza' ze przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb
trzecich.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know_how przez
przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki
z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osob trzecich, ktorych
prawa zostały naruszone,
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s3

1'

cena i warunki płatności

4.

WańoŚĆ Umowy nie przekroczy kwoty netto
PLN (słownie:
Stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji Umowy.
W przypadku, kiedy zrealizowana wańośćUmowy będzie niŻsza od maksymalnej wartościUmowy,
Ękonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy.
Wańośc Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizaĄą umowy' \AĄkonawcy nie
przysługuje Żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
Podstawą wystawienia faktury będzie ProtokÓł odbioru podpisany przez Zamawiającego

5.

Wrazz fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentow potwierdzających koniecznoŚc dokonania jej

2.

3.

i\Afukonawcę.
zapłaty '

6.
7.

8.

I
10

11

12
13
14

Fakturę za realizaĄę umowy naleŻy dostarczyc Zamawia)ącemu W terminie 7 dni od daty końca okresu
rozliczeniowego.
Fakturę nalezy wystawic na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41_940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści_dot. KWK Bobrek_Piekary, Ruch Bobrek
i przesłaÓ na powyzszy adres.

Wystawione faktury muszą zostac sporządzone w języku polskim i zawieraÓ numer, pod ktorym
Umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umÓw Zamawiającego oraz numer zamÓwienia
Zamawiającego.
ZamawiĄący upowaŻnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez koniecznoŚci składania swojego
podpisu.

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

dokumentu, np. odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez Zamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'
Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, 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 \Al\lkonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko iwyłącznie
na fakturach.

15

NaleznoŚci wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byÓ przedmiotem
zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaŻ), zgodnie z ań. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

s4

Termin realizacii Umowv
okres obowiązywania

U

mowy

s5

Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy (zgodny z Załącznikiem 1 do
srwz).

s6

Nadzór i koordvnacia

1'

Ze strony ZamawiĄącego - osobą/osobami upowaŻnionąlymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzor nad
realizaĄą Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej
dostawy/usługi wynikających z niniejszej Umowy jesVsą:

2.

Ze strony Wykonawcy - osobą/osobami upowaznioną/ymi oraz odpowiedzialną/ymi za nadzór nad
realizaĄą Umowy, przedmiotu dostawy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej
do stawy/u sł u g i v,ry nika1ących z n n iej szej U mowy jesVsą:
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3.

o

Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu.
przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizaĄę Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej Strony
Umowy.

s7

1'

o. o.

Rozw|azan ie. odstąpien ie

lu

b wvPowiedzen ie Umowv

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego z

Umowy

przez jedną ze Stron, po Wyznaczeniu przez drugą ze Stron odpowiedniego dodatkowego terminu do

wykonania Umowy, druga Strona W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu,
będzie uprawniona do odstapienia od Umowy eX nunc (od teraz). Jezeli Świadczenia Stron
są podzielne, a jedna ze Stron dopuszcza się zwłoki tylko co do częŚci świadczenia, uprawnienie

2.
3.

do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej Stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej
części,albo do całej reszty nie spełnionego Świadczenia. Strona ta moze takŻe odstąpiĆ od całości,
jeŻeliwykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właŚciwoŚĆ zobowiązania
albo ze względu nazamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub
czynności objętych przedmiotem umowy, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZarnawiającego o tych okolicznoŚciach.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 7 dni i nie więcej niŻ 14 dni, okreŚlonego W odrębnym
oświadczeniu' w przypadku:
1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, Źe Świadczenie objęte Umową
nie moŻe byc zrealizowane
2) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy
przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy , ptzy czym za:
niewykonywanie umowy rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji
Umowy w całoŚci lub w części;

z

-

4'

nienaleŹyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposob niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest
nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust' 1- 3 nie wyłączają mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw
kodeksu cywilnego.

s8

1.

Kary umowne
Zamawiający moŻe naliczyc Wykonawcy kary umowne:
'1)

Za odstapienie od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy

w wysokości '10% wańości netto niezrealizowanej częściUmowy,

2) ZakaŻdy rozpoczęty dzień opÓŹnienia w realizacji przedmiotu Umowy
netto niezrealizowanej w terminie częŚci Umowy,

- w wysokoŚci 0,2% wartoŚci

3) Za opÓŻnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od
dnia upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kazdy dzień opoŹnienia w wysokości

2'
3.
4.

0,2 % wańości netto przedmiotu Umowy.
\Ąłkonawca moze naliczyÓZamawia1ącemu karę umowną za odstąpienie od Umowy pzez jednąze
Stron z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokości10% wańoŚci netto niezrealizowanej
częściUmowy, co nie dotyczy pzypadkÓw określonych w s 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
Zamawia1ący moŻe na zasadach ogÓlnych dochodziĆ odszkodowania przewyŻszającego wysokoŚc kar
umownych.

W przypadku koniecznoŚci zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu \Afukonawcy

w wyniku:

1) nie przystąpienia przez \A/ykonawcę w danym dniu do realizacji zamowionych usług,
2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy
\Ałkonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej róŻnicy pomiędzy kosztami usługi
zamowionej przez Zamawiającego u innego \A/ykonawcy, a kosztami usługi wynikającymi
z przedmiotowej Umowy.

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biemat

Vlet
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se

Nadzór wvn ikaiącv z zarządzen ia środowis koweqo
W _ trakcie realizacji umowy \A/ykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓw prawnych
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla \AłkonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKS
KRAJ SpÓłka z o. o' zamieszczonej na stronie www'weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

s10

Siła wvższa

1'
2'

Strony są zwolnione z odpowiedzialnościza niewykonanie lub nienaleŹyte wykonanie Umowy, jeŻelijej
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.

Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie można zapobiec
ani przeciwdziałać przy zachowaniu nalezytej staranności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęski zywiołowe np. poŻar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

3'

c)

4.
5.

powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu.

Strony zobowiązują się wzajemnie

do

niezwłocznego informowania

o

zaistnieniu okolicznoŚci

stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnruania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznoŚc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.

s11

1'

Ochrona danvch osobowvch

Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych Środków ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa
a w szczegolnoŚci z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych
w związku z przeM,tarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.

Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znĄąprzepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia

3'

up

4.

rawn iające do przetw arzania da nych oso bowych.

Strony oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron
Umowy,

P

Zgodnie zart. 13 ust.1

s12

rzetwarzan ie da nvch osobowvch

iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia27

kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku

iw

z

przetv'tarzaniem danych osobowych

sprawie swobodnego przepływu takich danych olaz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE (ogolne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający
informuje, iz:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest

2'

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 Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw.
Dane \Ąłkonawcy są rÓwnieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

3.

4'

V

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J' Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000080618' kapitał zakładowy 173 321 000'00 złotych, podatnikiem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo

1.
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o.

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przetvłarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o podatku dochodowym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow. Administrator moŻe udostępniĆ dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom świadczącym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane będą rÓwniez udostępniane podmiotom
upowaŻnionym 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.
Dane osobowe Wykonawcy będą prze[ltarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 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 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Administratora,

5'
6.

7.
B.

9.

s13

1.

2.
3.
4'

5.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych'
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony w niniejszej Umowie, a takze do
zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich
przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze
wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem przeM'tarzania na podstawie niniejszej Umowy są
własnościąZamawiającego.

\ĄĄkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po
rozwiązaniu niniejszej Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaĆ po jednej kopiiwszystkich
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z niniejszą Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy są prawnie chronioną tajemnicą ZamawiĄącego i bez
wyraŹnej zgody Zamawiającego nie mogą byc przez \AĄkonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek
osoby, za ktore Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚĆ, poza zakresem niniejszej Umowy
przebtttarzane, ani teŻ korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu pŻez
ZamawiĄącego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnoŚci.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

jest takŻe dopuszczalne

1)

\Ąłkonawca może w razie potrzeby dzieliĆ się informacjami związanymi z realizacją niniejszej
Umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi W realizację niniejszej umowy,
z zastrzeŻenie m zach owa n ia po ufn oŚci n formacj i przez podwy konawcow
2) Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) Wykonawca moŻe ujawniać informacje na Żądanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
i

6.

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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7.
8.
9.

o.

\Ałkonawca zobowiązuje się, Że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw ZamawiĄącego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części,ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień
niniejszej Umowy, a jednoczeŚnie nie słuŻy do jej realizacji, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5'
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
n ieu poważn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lu b n ieu prawn ioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana

prawo dochodzenia odszkodowania

ma

na zasadach

ogolnych kodeksu

cywilnego.

s14

Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.742).

z

dnia 5 sierpnia 2010r

s15

Zasadv etvki

Strony nie mogą naruszaÓ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisow obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikÓw, pzedstawicieli \Afukonawcy
oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegÓlnoŚci do

zachowań, ktÓre mogą prowadzic do:

a)

popełnienia pzestępstw okreŚlonych w ań. 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2002 r'
o odpowiedzialności podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (t.j. Dz.U.

22019 r. poz. 628);
popełnienia czynÓwwskazanych w ustawie zdnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. 22018r., poz. 419).
Strony winny zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się' że nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak rownieŻ nie zgadzały
się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku

b)

2

z zamÓwieniem lub umową.

s16

Badania kontrolne (AUDYT)

1' W

trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaŻnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddaÓ się audytowi w terminie
izakresie wskazanym przezZamawiającego. Audyt moze dotyczyc w szczególnoŚci:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umowy z zapisami
umownymi,

2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚciz wymaganiamiZamawiającego,
3) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
ZamawiĄącego

2.
3.

W

zakresie ochrony środowiska i BHP,

4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
ZamawiĄącego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci rea|izacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas tnłania audytu moŻe wynieŚć od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem '14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawieraÓ:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieŚĆ
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez \AĄkonawcę
planowanego audytu;

4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
- uwzględnienie ich albo
- powzez uzasadnienie odmowy ich uwzg|ędnienia,

Sekretan Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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5) termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:

- \ĄĄkonawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę
powiadomienia

do

obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez
ZamawiĄącego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;

- Zamawiający odmÓwi uznania wniesionych przez \Ań7konawcę uwag - obowiązuje wÓwczas termin
6)

wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

w

przypadku wystąpienia utrudnień

z przyczyn lezących po

w

rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu

stronie \A/ykonawcy, ZamawiĄący wezwie Wykonawcę do umożliwienia
rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niz
5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokoŚci 0,1 o/o łącznego wynagrodzenia umownego netto zakaŻdy rozpoczęty dzień, w którym
niemozliwe było rozpoczęciel prowadzeniel zakończenie audytu z przyczyn lezących po stronie
\AĄlkonawcy' W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez
uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia
opÓŹnienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leŻących po stronie
Wykonawcy, przekraczĄącego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpic od umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓŹnienia. Skutek złoŻonego oświadczenia

o odstąpieniu następuje na przyszłoŚc. z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu
Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot budowlanych/
Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego
ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. \Ąłkonawca otrzyma
jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy nie
wyłącza realizaĄi uprawnień wynikających z wykonanej częŚci Umowy, W szczegÓlnoŚci
wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty
budowlane/ usługi. odstąpienie od Umowy nie wyłącza rowniez obowiązku zapłaty kar umownych
naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej części
Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy
przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie \Alkonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚĆ, czynności
te nie będą powtarzane.
Cena okreŚ|ona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
\Ą/y n ki au dytu zosta n ą przekazane Wy kon awcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośÓ realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą
byĆ podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 'l4 dni od momentu otrzymania
przez Zamawiająceg o wyn kow audytu.

4

5

6
7

i

i
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Postanowienia końcowe

1.

Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp' z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynnoŚci

związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających
zawierane1 Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzÓr nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od
realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ w jakiejkolwiek formie pracownikÓw
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją Umowy. Zakaz
ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktÓre na
podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia
od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego
wiedzy o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod

z

2'

3.

4'
rygorem nieważnoŚci.
5. Wykonawca wyraŻa zgodę na

zaciąganie

o

nim informacji W sądzie

i

innych organach

administracyjnych, ktorych wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy
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6.

7

'

o. o.

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie W drodze negocjacji bezpośrednich.W pzypadku braku mozliwoŚci

polubownego rozwiązania sporu w terminie'14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez
jedną ze stron, spÓr poddany będzie do rozstrzygnięcia pzez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 _ Zakres rzeczowy przedmiotu umowy_ zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Załącznik nr 2 - odpłatne usługi Świadczone przezZamawiającego na rzecz \Afukonawcy w związku
z realizaĄą przedmiotu Umowy.
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Załącznik nr'1 do lstotnych postanowień,
ktÓre zostaną wprowadzone do umowy

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

WG

Sekretaz Komisji Pz

V\a^/

zAŁĄczNIKA NR

eta rgowej : M agdalena Bie rnat

1

Do sIWz
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Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień,
ktore zostaną wprowadzone do umowy

oDPŁATNE UsŁUGl ŚwlłoczoNE PRZEZ zAMAWlAJĄcEGo NA RzEcz vVYKoNAWcY
WzWlĄzKU z REALlzAcJĄ PRzEDMloTU UMovVY

1. Zamawiający będzie odpłatnie Świadczył narzecz Wykonawcy usługizwiązanezrealizacją przedmiotu
umowy.

2'

Strony zgodnie ustalają, Że zamawiający będzie świadczyłnastępujące usługi:

Wyszczególnienie

Lp
1

2

TAK

NIE

Rejestracia welśc i wyiŚć z terenu zakładu pracy
Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu R\ A// wraz (w
przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności
karty)

ó

4
5

6

Korzystanie z łażni
Korzystanie z |ampowni i pochłaniaczv
Szkolenie BHP
Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych
lnne (wskazac iakie)

7

3. Podstawą do obciązenia za wskazane powyzej pzez \AĄkonawcę usługi będzie miesięczny

protokoł

sporządzony przez Zamawiającego, stwierdzający kaŻdorazowo zakres Świadczonych usług' Protokoł
będzie podstawą do wystawienia faktury przez Zamawiającego.
4. Dla zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy oraz właŚciwego przeszkolenia pracownikÓw
wykonujących prace w ruchu zakładu gÓrniczego, przed rozpoczęciem robÓt, pracownicy Wykonawcy
zobowiązani są odbyc szkolenie bhp w zakresie:
- obowiązujących w zal(adzie gÓrniczym przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa poŻarowego;
- występujących zagroŻeń;
- porządku i dyscypliny pracy;
- zasad łącznoŚci i alarmowania;
- znajomoŚci rejonu prac;
_ sposobu zgłoszenia wypadkow.
5. Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową, z ktÓrą
ZamawiĄący ma podpisaną umowę na świadczenie usług szkoleniowych.
6. opłata za korzystanie z wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym W WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. cennikiem:
Rodzaj Usługi

Lp.
1

Rejestracja wejściwyjścz terenu zakładu pracy

2

Korzystanie z łażni

3

5

Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy
Duplikat kańy identyfikacyjnej do systemu R\^^/V wraz (w przypadku
zo u bien ia. zniszczenia lu b utratv fun kcionalnoŚci kartv)
Szkolenie BHP 1-5 osÓb/grupa pow. 5 os.

6

Pranie, szycie oraz suszenie ubrań roboczych

4

Wańośó jednostkowa
(netto)

1'50 złldn
11,00 złldn
9'50 złldn
50,00 złlszt.
70,00 /50,00 złlos
5,40 złlkg

lnne (wskazaĆ jakie):
7

7. Do wyzej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.
8. Zamawiający zobowiązany jest kazdorazowo poinformować Wykonawcę na piśmie o zmianach
9.

wysokoŚci stawek' a tym samym o wysokoŚci ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez Zamawiającego
nowych wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do umowy.
Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego W okresach miesięcznych z terminem płatnoŚci 60 dni
od daty wystawienia faktury.

10. Datą zapłaty należnościjestdzień wpływu środkÓw na rachunek bankowy Zamawiającego.
11' Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych W przypadku

opoŹnienia

w zapłacie naleŻnoŚci w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisÓw.
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