WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PP?Żl2167

o. o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUN KOW ZAMOWIENIA
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
ad res strony nternetowej: www.weq lokokskrai. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częŚci SIWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do '1500
PROFIL NABYWCY: ad res nternetowy: https://dostawcv-weo lokoks.coiq. biz
i

i

il

Tryb udzie!enia 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

2.
3.
4'
5.
6'
1il.

Regulaminem.

Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń częŚciowych.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń wariantowych.
Zamawiający nie zamiezazawrzeć umowy ramowej.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci powierzenia częścizamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcÓw.

opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa"'o"lT"'łłś"J':ff,!1?ifi

2'
3.
IV

V

i""::i:]'łiil^'L'"Hł:;i"Tłf'medycznym

SzczegÓłowy zakres zamÓwienia oraz wymagania prawne

w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Przedmiot zamÓwienia winien być fabrycznie nowy
lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia.

i

i

techniczno-uŻytkowe okreŚlono

musi spełniac wymagania Specyfikacji

Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji
Wymagany termin wykonania zamowienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagany okres gwarancji na przedmiot zmÓwienia: minimum 24 miesiące licząc od dnia
przekazan ia kompletnego przed m iotu zamówien la.
Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w częściY Załącznika nr 1 do slWZ.

1.
2'
3.

Warunki udziału w postępowaniu olaz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
posiadania wiedzy i doŚwiadczenia,

1.
2.
3.
4'
5.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia;
sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie' rozłożenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktorzy po
ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzycieli poprzez ikwidację majątku u padłego.
l

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/
nie spełnia na podstawie złożonychprzez Wykonawców' a wymaganych przez Zamawiającego

dokumentów i oświadczeń.
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PRZZI2167
VI

o.

Wykaz dokumentów ioświadczeń wymaganych od Wykonawcy w ce!u potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu,
Zamawiaiacv żada przedłożenia wraz z ofeńa :
1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofertowego stanowiącego Załącznlk nr 2 do SIWZ;
2. 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, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktÓrzy prowadzą działalnoŚc na

3.
4.

podstawie innych dokumentow

-

ten dokument,

oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatków lub uzyskaniu pzewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłozenia na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymania w całoŚci
wykonania decyzji organu złoŻone na druku formularza ofeńowego stanowiącego Załącznlk nr 2
do SIWZ,

oświadczenla o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłożenia na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymania w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - złoŻone na
druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slWZ.

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

vil.

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określony m pn ez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom określonym
w SIWZ
Zamawiaiacv żada również nastepuiacvch dokumentów i oświadczeń:
1. dokumentow ioŚwiadczeń wymienionych w częściVlZałącznikaNr'1 do SIWZ.
2' oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do S|WZ złoŻone
na druku formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slWZ.
3. wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrÓw technicznych, zgodnie ze
Wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do slwz'
Uwaga:
Wykonawca moŻe polegać na wiedzy

i

doświadczeniu, potencjale technicznym' osobach zdolnych
podmiotow, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnic Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,

do

wykonania zamowienia

lub zdolnościach finansowych innych

W szczegolnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamÓwienia'

vilt.

Wymagania dodatkowe' gdy ki!ka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1' \AĄkonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośc za niewykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w ust.1. \Ałkonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamÓwienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym
postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku Wykonawcow wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegÓl nych Wykonawcow składających ofeńę wspol ną'
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspolnie, do oferty nalezy załączyĆ:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych pzedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawcow,

2) dokumenty

i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono

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

3) oŚwiadczenie

o

solidarnej odpowiedzialnoŚci

za

wykonanie przedmiotu zamowienia
zzałącznikiem nr 4 do SIWZ.
Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazac, że warunki
dotyczące wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania
indywidualnie przez kazdego z Wykonawcow, zgodnie

5.

zamÓwienia lub zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośc załączyc odpowiednie

dokumenty (jeŻeli są wymagane). Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone przez
Zamawiającego warunki moŻna przedłozyc tylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspólnejoferty WykonawcÓW, Zamawiający może zaŻądać przed zawarciem
umowy, Umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.

6.
tx.

opis sposobu przygotowania ofeńy'

1.

Do ofeńy naleŻy dołączyĆ:

)
2)
3)

Formularz ofeńowy sporządzony zgodnie z wzorem - Załącznik nr 2 do slwz.
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt Vl, Vll' Vlll slwz.
Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofertę nie wynika
z dokumentow rejestrowych.
Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofeńę.
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyćw jednym egzemplarzu wyłącznie
1

2'
3.
4.

w formie pisemnej.

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

dokumenty

sporządzone w innym języku winny byĆ przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz
z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentow i oświadczeń

5.
6.
7.
8.
9.

(załącznikow).

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

ofeńa, wszystkie oŚwiadczenia

i

załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do
reprezentowan ia Wy konawcy zgod n ie z wymagan iam i ustawowymi.
UpowaŻnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu \ĄĄkonawcy
nalezy załączyć do oferty w oryginale lub musiwynikaÓ z przedstawionych dokumentow.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złozeniem) muszą być naniesione czytelnie
oraz opatzone podpisem osób podpisujących ofeńę.
'10. Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byÓ zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie.
11' Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenie.
12' Wszystkie dokumenty i oświadczenia(załącznlki)składane przez Wykonawcę powinny być

13.
14'
15.
16.
17

x.
xl.

,rb

S e k reta

'

złoŻone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem pnzez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych
przezZamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktÓrym upłynąłtermin składania ofeń.
TreŚĆ ofeńy musi odpowiadac treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
Cena ofeńowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeliformularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
Cena ofertowa musi uwzględniaĆ wszelkie koszty związane z realizaĄą pzedmiotu zamÓwienia'
Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścićw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419) nie
poŹniej niŻ w terminie składania ofert, musi zamieścićadnotację 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 treŚć kazdy zainteresowany moŻe
legalnie poznaĆ. W szczegÓlności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci.

Wadium
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
Zabezpieczen ie należyteg o wykona n ia u mowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy
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XII.

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

ostatecznej.

1'
2.
3.
4'

Jedynym kryterium, ktorym Zamawiający będzie

Się

kierował przy wyborze

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

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta
kryterium.

z

o.

ceny
ofert

cena najnizszą według określonegow ust.

1

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania ofeńy ostatecznej. Zamawia1ący odstępuje
od przeprow adzenia au kcji elektron icznej.

z

xilt

Warunki umowy itermin płatności.
1. lstotne postanowienia' ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku
nr 5 do SIWZ
2. Termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKS
KRAJ Sp' z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całościlub w częŚci, na
podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub
częścinp. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego pŻez WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.
3. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XIV

Term i n związania ofeńą.

1'

2.

Wykonawca jest związany ofeńą do upływu terminu okreŚlonego w SIWZ, jednak nie dłuzej niŻ 60
dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna sięwraz z upływem terminu
składania ofeń.
Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego

przedłuŻanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres

do wystąpienia do WykonawcÓw
do 60 dni.

XV

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

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o. KWK Bobrek

-

- Piekary

ul. Konstytucji 76, 41 - 905 Bytom
Budynek księgowości,Dział Zamówień i Przetargów _ l piętro, pok. nr 5
do dnia 08.11.2019r. do godz.09:15
z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRZU2167 pn.
Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z wyposażeniem medycznym
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary
Nie otwierać

dniem 08.11.2019r. do

09:30

oraz nazwą i adresem Wykonawcy
odpowiedzialnoŚÓ za właściweoznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
ofeńy powinny być zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofert.
\Ałkonawca moze przed upływem terminu składania ofert zmienic lub wycofac ofeńę.
Zamawiaiący niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu ofeńy po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrocona na adres \A!konawcy - bez

2.
3.
4.
5.
6.
7

'

8.
xvl

S e

kreta

Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

otwarcie ofeń.

1.

2'

,&

jej rozpatrzenia.

z

otwarcie złoŻonych ofeń nastąpiw dniu 08.11.2019r. o qodz. 09:30 w miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów _ l piętro, pok. nr 5

otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania ztym,Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
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W częŚci jawnej Komisja Przetargowa:
stwierdza ilośĆotrzymanych ofeń,
otwiera oferty w kolejnościich zarejestrowania,
podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawańych w ofertach.

1)
2)
3)

Ceny ofeń nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy określony w SlWZ zawiera

4.
XVII.

powyzej 30 pozycji cen jednostkowych,

ofeńy otwiera się rÓwniez w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają zprawa uczestniczenia
w częścijawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej
lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofeń.

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.
1. Zamawlający ustala następujący sposób komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,i

- drogą elektroniczną na adres: k'dziurkowska@weqlokokskraj.pl
uzupełnianie dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,4l-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałeoświadczeniaiwnioski:
b)

-

pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-74,

Zawsze dopuszczalna iest forma oisemna
2| Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom e n ia, wezw ania oraz nfo rm acje będzie przekazyw ał wyko n awco
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
i

c)

2

i

m

:

drogą elektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

-

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania

na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcy-weqlokoks.coiq.bizl
ającą nfo rmacj i ze stro ny Zamawiająceg o jest:
Katarzy na Dzi u rkows ka - mai! : k.dzi u rkowskatOweo lokokskrai. ol

oso bą

udz iel

i

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.
XVIII

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji

1'
2.

3.
4'
5.

xtx.

Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Wykonawca moze zwrÓciÓ się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treściS|WZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treŚci SlWZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofeń.
Treśczapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treŚc SIWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriow oceny
ofert, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, ZamawiĄący moŻe
przedłuŻyc termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną
w ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

lnformacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. CałośĆpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŹ wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a \AĄlkonawcą'
3. ocenie nie podlegają ofeńy, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
zamÓwienie dlaZamawiającego z nienaleŻytą starannoŚcią, a w szczegolnoŚci polegających na:
1) niewykonaniu zamowienia w terminie z przyczyn |ezących po stronie Wykonawcy,
2) dostarczeniu towarow o niewłaŚciwej jakoŚci,

3)
4)

,&

S e k reta

niewywiązaniu się z warunkow gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚc
pon iesien ia pzez Zamawiającego dodatkowych nakładÓw finansowych,
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5)

4.
5.
6.
7.

rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie
\Ą!konawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania'
Komisja Przetargowa moŻe Żądac od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treścizłozonych ofert.
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie składania ofeń:
niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentow,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lu b odrzucenie ofeńy'
oŚwiadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez WykonawcÓw na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową
jako dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1)
2)

1)
2)

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

z

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

Wykonawcę

i

wyznaczĄąc termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze

akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.

xx.

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

2.
XXI

stronie www.weqlokokskrai. pl.

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

za

najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie

P rzetwarzan ie danych osobowych.
Zgodnie z art'. 13 ust'1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznychw związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w 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 Wykonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 00000806'18, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od
:

i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl,

towarÓw

2'
3.

4'
5.
6.
7.
B.

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

tel. 32 718 16 67.

Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia,
Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;

1)
2)
3)
4)

Przechowywania dokumentacji postępowania

o

udzielenie zamÓwienia

na

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

wypadek

Przebltarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc

reprezenta ntÓw Wykon awcy, właŚcicieli

lu

b pracown ikow.

Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust' 1
lit. 0 RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamowienia'
Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci
w oparciu o Żw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w ań. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
Przeblłarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne równieŻ do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych iprawnych, ustawy prawo geologiczne igÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit' c)

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym

z

RoDo.

realizaĄą

powyzszych celow. Administrator moze udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą
rÓwniez udostępniane podmiotom upowaŹnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przeM,tarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powiezeniu przetwarzania danych
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o.

osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich z|eceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane
okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia atakŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane

w

zgodnie z obowiązującymi przepisami'

10. \Ąłkonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych

w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytuqi 76 adres

12.
xxll

e-mail:

iod@weglokokskraj.pl , tel'32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki200-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie przez \AĄkonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia'

Postanowienia końcowe.

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

Załaczniki:.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

ZałącznikNr 4

Załącznik Nr 5

Bytom, anta.
P

rzewod

n

- Zakres rzeczowy

-

przedmiotu zamowienia
Formularz ofertowy
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrÓw techniczno

oraz Wymaganych dokumentow przedmiotu zamÓwienia

-

uzytkowych

- oŚwiadczenie Wykonawcy wspolnie ubiegającego się o zamÓwienie
- lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa ambu!ansu przewozowego (karetki sanitarnej)z wyposażeniem medycznym
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrek-Piekary

Lokalizacja mlejsca wykonywania dostawy.
KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek,41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.

Zakres rzeczory przedm iotu zamówien ia.
1' Przedmlot zamówienia winien spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących
przepisów prawa, tj.
1) zgodnośÓ pojazdu z normą PN-EN 1789+A2',2015-01 pojazdy medyczne i ich wyposażenie Ambulanse drogowe,

W przypadku zmian aktÓw prawnych,

związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot

dostawy musi spełniac uwarunkowania prawne, obowiązujące
co naleŻy potwierdzic stosownym oświadczeniem dołączonym do oferty.
2

W dniu

dostawy,

Przedmiot zamówienia obejmuje:
dostawę ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z Wyposazeniem medycznym, zabudową
medyczną dla ambulansu 41 zgodnie z normą PN-EN 1789+A2;2015-01 _ pojazdy medyczne i ich
wyposazenie - Ambulanse drogowe.
Zamawiający Wymaga, by oferowany pojazd wraz z wyposazeniem medycznym był fabrycznie
nowy, nie powystawowy, nie eksploatowany, z minimum 24 - miesięczną pełną gwarancją _ bez
limitu kilometrow.

3.

Wymagane parametry techniczno_użytkowe:
Parametr
1

Nadwozie
1)

2)

3)

4)
2

2\

4

B)

e)
10)
11)

12\

,k

rz Ko

m i sj

kolor nadwozia biały, po adaptacji na ambulans _ mozliwoŚÓ
przewoŻenia min 2 osob (wraz z kierowcą) oraz 1 osoby na
noszach.
przeszklenie nadwozia - szyba w drzwiach bocznych
przesuwnych' szyby w drzwiach tylnych skrzydełkowych, szyby
przed nie sterowane elektrycznie
Drzwi tyłu nadwoz|a przeszklone' dwuskrzydłowe
Drzwi boczne przesuwane do tvłu

Silnik wysokopręzny, o deklarowanym srednim zuŻyciu paliwa

ponizei 10 l/100 km
Normy ekologiczne

Wymiary przedziału medycznego:
1)
Dłu osc
2)
Szerokosc
3)
Wvsokośc maksvmalna
Wyposażenie pojazdu:
pilot zdalnego sterowania centralnVm zamkiem,
1)
2)
kolumna kierownicv requlowana w 2 ałaszczvznach,
3)
5)
6)
7\

S e k reta

Typu furgon zamknięty, o dmc max 3,5 t' częŚciowo przeszklony,

Silnik
1)

3

Wartość

Euro 6
minimum 2100 mm
minimum 1700 mm
minimum 1500 mm

wspomagan ie kierownicv,
obrotomierz,
podłokietnik siedzenia kierowcv,
centralnV zamek,
podwyŻszony dach,
poduszka powietrzna kierowcv.
poduszka powietrzna pasażera
siedzenie kierowcv z zaqłÓwkami,
fotel kierowcy z regulacią wvsokości i odcinka lędŹwioweqo,
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o.

schowek w przednim rzędzie siedzeń

połka pod sufitem,
przednie światłaprzeciwmqielne,
17]'
klimatyzacja,
1B)
czujniki parkowania,
19)
instrukcia obsłuqi poiazdu w iezvku polskim.
Oznakowan ie samochod u :
1)
samochod zewnętrzn ie oznakowany jako AM B U LAN S
przewozowy zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy Prawo
o ruchu drogowym oraz normą PN_EN 1789+A2;2015-01
pojazdy medyczne i ich wyposaŻenie - Ambulanse drogowe
15)
16)

5

6

Wyposażenie przedziału medycznego:
wzmocn ien ie podłog i materiałem wodood porn
1)

2)
3)

4)

y

m oraz pokrycie

powłoką lakierniczą o wysokiej odpornoŚci na środki

dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne zaciągniętą na Ściany
boczne w celu uniknięcia ich podciekania,
izolacja termiczna i dzwiękowa ściani dachu odpowiednimi

materiałami,
pokrycie Ścian i sufitu płytamiz twardego PCV, białymi,
odpornymi na Środki dezynfekcyine i uszkodzenia mechaniczne,
przegroda za fotelem kierowcy zapobiegająca oślepianiu
kierowcy oŚwietle n e m z przedziału medycz n e g o,
montaz dodatkowego miejsca do siedzenia (fotelobrotowy)
w przedziale medycznym wyposazonego w trzypunktowy,
bezwładnoŚciowy pas bezpieczeństwa, składane siedzisko oraz
i

5)

zagłÓwek,

7)

szafka wisząca na materiały opatrunkowe, zamykana
trzysegmentowa, szafka stojąca na butlę tlenową, 2 lampy LED
ze Światłem rozproszonym w suficie pojazdu,
lampa LED nad wezgłowiem noszy,

8)

lampy robocze LED (2 szt.) na tylnej krawędzi dachu do
oświetlaniaprzedpola tylnej częŚci ambulansu, ze

6)

e)
10)

zintegrowanymi Światłami kierunkowskazÓw'
instalacja tlenowa - butla tlenowa 101 z mocowaniem i
reduktorem z regulacją przepływu, gniazdo tlenowe na lewej
Ścianie przedziału medycznego i nawilŻacz,
dodatkowa instalacja elektryczna: 2 gniazda 12V 10A do
podłączenia sprzętu,
d od atkowe og rzewa n ie or az r ozbudowa fa b rycz n ej kl matyzacj i
dla przedziału medycznego - z regulacją siły nawiewu, z
regulacją temperatury za pomocą termostatu, utrzymującego
automatycznie nastawioną temperature,
dodatkowa wentylacja nawiewno - wywiewna przedziału
medycznego, włączana przez kierowcę w zaleŻnoŚci od potrzeb,
oznakowanie pojazdu folią wysokiej jakościzgodnie z
wy mogami Zamawiającego oraz od powied n ich przepisÓw Prawa
o ruchu drogowym i normy EN 1789, okna w kabinie sanitarnej
pokryte w 2/3 wysokoŚci folią połprzezroczystą, oznaczenie typu
karetki (T)w kolorze czeruonym na bokach iz tyłu pojazdu,
kŻyŻ maltański z logo Zamawiającego na bocznych Ścianach
pojazdu,
nosze transportowe
fotel kardiologiczny
i

11)

12)

13)

14\
15)
7

IV

Dodatkowe wyposażen ie :
wyposażenie samochodu w dodatkowy komplet koł z oponami
1)
zimowymi w cenie poiazdu

Warunki dostawy i odbioru.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc kompletne uządzenia, nie wykazujące wad i usterek
technicznych.

,w
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o.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia ZamawiĄącemu gotowoŚć dostawy urządzenia
z 3 dniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub faxem) w terminie uwzględniającym koniecznośĆ

2

przeprowad zenia czy nności od biorczych.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transpońem własnym i na koszt \AĄlkonawcy do
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-902
Bytom

3

4

W

5

Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz

6.

1)
2)

n

.

przypadku stwierdzenia niekompletnoŚci dostawy Wykonawca zobowiązany jest

iezwłoczn ie(do trzech

d n

i) uzu pełn ic brakujące elementy.

z

wymaganymi dokumentami będzie

potwierdzone Protokołem kompletnoŚcidostawy, sporządzanym przezZamawia)ącego do trzech
dni po realizacji ostatniej dostawy, sporządzony na podstawie dowodow dostawy WZ,
podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzor i realizację umowy.
odbiÓr końcowy przedmiotÓw nastąpi po spełnieniu łącznie nizejwymienionych warunkÓw:
dostawa całego pzedmiotu wrazz dokumentacją do Zamawiającego,
protokÓł odbioru urządzenia i/lub jego elementow przez uprawnionego Rzeczoznawcę.

Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie ProtokÓł odbioru końcowego
pisany przez u powazn ionych przedstawiciel i Zamawiającego i Wykonawcy.

7

pod

V

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
1' Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy następującej gwarancji:
minimum 24 miesiące licząc od dnia przekazania kompletnego przedmiotu zamówienia.
2. Pakiet obsługi seruuisowej (przeglądy z wymianą oleju, fi|trow, płynow eksploatacyjnych)
w najblizszym miejscowo dla Zamawiającego autoryzowanym senłisie przez okres 36 miesięcy
od daty zakupu pojazdu.
3. Wykonawca, lub wskazane przez niego podmioty, zobowiązani są do Świadczenia na rzecz
Zamawiającego senvisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego ambulansu
z wyposażeniem, na następujących warunkach:
1) Wykonawca lub wskazane przez niego podmioty musi zapewniĆ autoryzowany senłis
gwarancyjny i pogwarancyjny uprawniony do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
pojazdow, zabudowy medycznej i wyposazenia medycznego (nalezy podaĆ adresy
i nr telefonow punktÓw serwisowych).

4.
5.
6.
7.

Udzielone gwarancje muszą uwzględniaÓ spełnienie parametrÓw technicznych potwierdzonych

w złoŻoneJ ofercie.

Czas tnłania napraw będzie okreŚlony pzez Strony w protokole awarii, a okres ich tnłlania

spowoduje wydłuzenie okresu gwarancji.
\Ąłkonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw częŚcizamiennych
minimum 5 lat po upływie gwarancji.

pzez okres

\Ą|konawca gwarantuje, ze pzedmiot zamÓwienia:

1)
2)
3)

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

okreś lon e przez Zamawiającego,
jest przydatny do konkretnych celÓw planowanych pzez Zamawiającego,

z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej pzepisami prawnymi, normami
wymaganiami organÓw państwowych.
Pzyjęcie lub odbiÓr pzedmiotu zamowienia w Żadnym pzypadku nie zwalnia \Ąfukonawcy od
jest zgodny
i

B.

odpowiedzialności

za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych pzez

Zamawiającego.
JeŻeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowiąinaczej, odpowiedzialnośĆ z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje zarÓwno wady powstałe z pzyczyn, ktÓre w chwili pzyjęcia lub odbioru tkwiły
w pzedmiocie zamÓwienia, jak i wszelkie inne wady flzyczne, powstałe lub ujawnione pzed
upływem terminu obowiązywania gwarancji.
Jezeli \A|konawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązkÓw
wynikających z gwarancji, ZamawiĄący uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko
\Alkonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarÓwno z SI\AZ, umowy jak
irękojmi.

9.
10.

11. W pzypadku rozbieŻnościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawia1ący moze zlecic

iezaleznemu ekspertowi wskazanem u pŻez Zamawiającego.
potwierdzających wady pzedmiotu zamÓwienia koszty
badań ponosi\AĄlkonawca. \AfsokoŚĆ kosztow badań określi kaŻdorazowo niezalezny ekspert.
\AĄlmieniony w ramach gwarancji pzedmiot zamowienia winien zostaĆ objęty nową gwarancją na
zasadach okreŚlonych w umowie.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady tizyczne lub prawne
pzedmiotu zamowienia.
oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawańe powyzej uznaje się za równoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. Jezeli \Ąkonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia w nim okreŚlone nie mogą byÓ spzeczne lub mniej kozystne dla ZamawiĄącego niŻ
wykonan ie badań

n

12' W pzypadku uzyskania wynikow badań
13.
14.
15.

arfu
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warunki

i

polskiego.

uprawnienia wynikające

z

postanowień umowy

i

obowiązujących pzepisow prawa

16 o:::1oo:'*T:::.::::"11':ti'.::::I:::::.:.:-::l1*lllx
Wymagane oświadczenia idokumenty, które należy załączyć do ofeńy:
1. Certyfikat zgodności WE dla pojazdow skompletowanych.

vil

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wrazz przedmiotem zamówienia.
1. Przy pierwszej dostawie:
1) Faktura VAT
2) kańa pojazdu,
3) wyciąg ze Świadectwa homologacji pojazdu bazowego,
4) wyciąg ze Świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego,
5) oŚwiadczenie o danych i informacjach o pojeŹdzie, niezbędnych do rejestracji

7)
B)
9)
10)

:::

i ewidencji pojazdu dla pojazdu bazowego,
deklaracja zgodności ambulansu z normą PN-EN 1789+A2'' 2015-01 pojazdy medyczne i ich
wyposażenie _ Ambulanse drogowe,

deklaracjezgodnościwyposazeniamedycznego,
ksiązka gwarancyjna pojazdu,
karta gwarancyjna zabudowy,

instrukcjeobsługiwyposazenia medycznego.

vilt.

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy Wykonawca kontaktowac się będzie
bezpoŚrednio i wyłącznie z ZamawiĄącym.
2. Wykonawcy, ktorzy złoŻyli ofeńę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie
przedmiotowej umowy (eżeli dotyczy).

lx.

obowiązki Zamawiającego:

1'

2'

&

:

VI

6)

o. o.

S e k reta

n

Zamawiający potwierdzipisemnie mozliwoŚc przystąpieniaplzezWykonawcę do wykonania usług
gwarancyjnych i senvisowych.

Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę

o

kazdym przypadku

wystąpienia

niebezpiecznego zdarzenia, w którym uczestniczył lub był zagroŻony pracownik Wykonawcy.
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Załącznlk Nr 2 do S|WZ
Nr sprawy: PRZŻ|2167

FORMULARZ OFERTOWY
M

iejscowość

Dane Wykonawcy

D

Wykonawca,
a w przypadku

oferty wspólnej
Pełnomocn ik

ata,

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawcow
składających ofertę
wspÓlną

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Nr telefonu

N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

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

WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary Śląskie

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

Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej)z wyposażeniem medycznym
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego
w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia za cenę:

&
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Wańość
zamówienia
netto PLN

Przedmiot zamówienia

Stawka
podatku VAT
t%l

Dostawa ambulansu przewozowego (karetki
sanitarnej) z WyposaŻeniem medycznym
dla WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK

o. o

Wańość
zamówienia
brutto PLN

%

Bobrek-Piekary

Działa1ąc w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspÓlnie oświadczam, że:
podałem cenę ofertową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zamowienia,
oferuję termin realizacjizamowienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,

1)
2)
3)

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

akceptuję termin płatności,ktÓry wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub
w częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia
W całoŚci lub częścinp. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określonew SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń, a w szczegÓlnoŚci warunki realizacji zamÓwienia opisane
w Załączniku nr 1 do SIWZ,
oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją d|a WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie wwrv.weqlokokskraj.pl
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \A/ykonawcy
z ww. lnstrukcją,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w

WEGLoKoKs KRAJ

Sp. z o' o.

DziałĄąc w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw

2

1)
2)
3)

3.

występujących wspÓlnie oświadczam, że:
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamówienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia.

występujących wspÓlnie oświadczam, że:
podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku u padłego.
oświadczam, Że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.
Działając w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw

1)

nie zalegam

z uiszczaniem

2)

4.

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt.
Nazwa nr
nr strony w ofercie:

dokumentu:

SIWZ:

1.................

2. ...............
3................
4. ...............
5. ...............

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

&

S e

kreta

z

Ko mi sj i P z eta rg owej : Kata

z yn a

Dz

iu

rkow sk a

t3

Nrs

GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o

PRZZ|Z167

Załącznik Nr 3 do S|WZ

WYKAZ sPEŁNlENlA lsToTNYcH DLA zAMAW|AJĄCEGo PARAMETRoW
TECH N ICZN O.UZYTKOWYCH O RAZ WYMAGANYC H DOKU M ENTOW
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa i typ oferowanego urządzenia:
Wykonawca

Wyszczególn ienie parametrów

Wymagane przez
Zamawiającego

Oferowane
przez
Wykonawcę
(wpisać
oferowany
parametr)

Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z wyposażenlem medycznym
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
A.
1

Wyrnag:ane parametry tech

2)

3)

4)

)

2)

4

Silnik wysokopręzny, o deklarowanym średnim zuŻyciu
paliwa ponizei 10 l/100 km
Normy ekologiczne

1)

DługoŚĆ

2\
3)

SzerokoŚÓ

Tak
Tak
Tak
Tak
Euro 6
minimum 2100 mm
minimum 1700 mm
minimum 1500 mm

WysokoŚć maksymalna

Wyposażenie pojazdu
1)

t)
B)

9)
10)
11)

12\
13)

14\
15)

rg"

Tak

Wymiary przedziału medycznego:

2\
3)
5)
6)

S e k reta

Typu furgon zamknięty, o dmc max 3,5 t, częŚciowo
przeszklony, kolor nadwozia: biały, po adaptacji na
ambulans - mozliwoŚÓ przewozenia min 2 osob (wrazz
kierowcą) oraz 1osoby na noszach.
przeszklenie nadwozia - szyba w drzwiach bocznych
przesuwnych, szyby w drzwiach tylnych skrzydełkowych,
szyby przednie sterowane elektrycznie
Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe.
Drzwi boczne przesuwane do tyłu

Silnik:
I

J

iczno_użytkowe

Nadwozie:
1)

2

n

rz Ko

pilot zdalneoo sterowa nia centralnym zamkiem,

kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczvznach,
wspomagan ie kierownicv,
obrotomierz,
podłokietnik siedzenia kierowcv'
centralny zamek,
podwyższony dach,
poduszka powietrzna kierowcv,
poduszka powietrzna pasaŻera
siedzen ie kierowcy z zagłÓwkami,
fotel kie
z regulacją wysokoŚci i odcinka lędŹwioweqo,
schowek w pzednim rzędzie siedzeń
połka pod sufitem,
przednie Światła przeciwmq ielne,
m i sj
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Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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16)

17\
18)
19)

Tak
Tak
Tak
Tak

klimatvzacia,

czuiniki parkowania,
instrukcia obsługi poiazdu w ięzvku polskim,
pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem,

Oznakowanie samochod

5

u

:

samochod zewnętrznie oznakowany jako AMBULANS
przewozowy zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy
Prawo o ruchu drogowym oraz normą PN-EN 1789+A2',
2015-01 pojazdy medyczne i ich wyposaŻenie _ Ambulanse

1)

o. o

Tak

droqowe
6

Wyposażenie przedziału medycznego:
wzmocnienie podłogi materiałem wodoodpornym oraz
pokrycie powłoką lakierniczą o wysokiej odpornoŚci na
Środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne
zaciągniętą na Ściany boczne w celu uniknięcia ich

1)

podciekania,
izolacja termiczna idzwiękowa ścian i dachu odpowiednimi
materiałami,
pokrycie Ścian i sufitu płytamiz twardego PCV, białymi,
odpornymi na Środki dezynfekcyjne i uszkodzenia

2)
3)

mechaniczne,
przegroda za fotelem kierowcy zapobiegająca oślepianiu
kierowcy oŚwietle n em z p rzedziału medvcz n eq o,
montaż dodatkowego miejsca do siedzenia (fotel obrotowy)
w przedziale medycznym wyposazonego w tzypunktowy,
bezwład nościowypas bezp|eczeństwa, składane siedz isko

4)

i

5)

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak

oraz zaqłÓwek,

szafka wisząca na materiały opatrunkowe, zamykana
trzysegmentowa' szafka stojąca na butlę tlenową, 2lampy
ze światłemrozproszonvm w suficie poiazdu,
lampa nad wezqłowiem noszv,
lampy robocze (2 szt.) na tylnej krawędzi dachu do
oświetlaniaprzedpola tylnej częściambulansu, ze

6)
7\
8)

e)
10)

11)

12)

13)

14\
15)
7

,tk

S e

zinteqrowanvmi Światłami kierunkowskazow.
instalacja tlenowa - butla tlenowa z mocowaniem i
reduktorem z regulacją przepływu, gniazdo tlenowe na
Ścianie przedziału medycznego i nawilzacz,
dodatkowa instalacja elektryczna: 2 gniazda'12V 10A do
podłaczenia sprzetu,
d od atkowe og rzewa n ie or az r ozbudowa fa b rycz n ej
klimatyzacji dla przedziału medycznego _ z regulacją siły
nawiewu, z regulacją temperatury za pqmocą termostatu,
utrzymu iąceqo automatvczn ie nastawiona temperatu re,
dodatkowa wentylacja nawiewno - wywiewna przedziału
medycznego, włączana przez kierowcę w zaleznoŚci od
potrzeb,
oznakowanie pojazdu folią wysokiejjakoŚci zgodnie z
wy mo ga mi Zamawiające go o raz od powied n ich p rze pisÓw
Prawa o ruchu drogowym i normy EN 1789, okna w kabinie
sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią połprzezroczystą'
oznaczenie typu karetki(T)w kolorze czeruonym na
bokach iz tyłu pojazdu, krzyŻmaltańskiz logo
Zamawiaiąceqo na bocznvch Ścianach poiazdu,

nosze transpońowe

kreta

n

Ko m i sj i P n et a rg owej : Kata

n y n a Dz

iu

rkow ska

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

fotel kardiolooicznv

Dodatkowe wyposażen ie:
wyposaŻenie samochodu w dodatkowy komplet
I)
z oponamizimowymiw cenie poiazdu

Tak

kÓł

Tak
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Wymagane oświadczeniaidokumenty, które należy załączyćdo oferty:
1

D.
1

2

J
4
5
A

7

Certyfikat zgodnoŚci WE dla pojazdow skompletowanych

Tak

Wymagane do.kumenty' które należy dostarczyć.wrazzprzedmiotem zarnówienia.
Przy pienłszej dostawie:
Faktura VAT
Tak
karta pojazdu,
Tak
wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu bazowego,
Tak
wyciąg ze Świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego,
Tak
oŚwiadczenie o danych i informacjach o pojeŹdzie, niezbędnych do
rejestracji i ewidencji poiazdu dla poiazdu bazoweqo,
deklaracja zgodnoŚci ambulansu z normą PN-EN 1789+A2'' 201501 poiazdv medvczne i ich wvposaŻenie _ Ambulanse drooowe,

Tak
Tak

deklaracje zgodnoŚci wyposazenia medycznego

Tak

ksiązka gwarancyjna pojazd

Tak

u,

I

karta gwarancyjna zabudowy,

Tak

10

instrukcje obsługi wyposazenia medycznego.

Tak

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

,k

S e k re ta

rz Ko

m i sj

i P rz et a rg owej : Kat a rz y n a Dz

iu

tkow s k a
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Załącznik nr 4 do SIWZ
M

iejscowoŚÓ

Data,

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBIEGAJĄCEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oświadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia kaŻdy z WykonawcÓw wspolnie składających ofertę

cb

S e

kreta

n

Komi sj i P n eta rg owej : Kata z y n a Dz

iu

tkow ska
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Załącznik nr 5 do S|WZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ S

z o.o

Umowa
zawarla w

dniu

... w Piekara'ch Sląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa''):

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. 41-940 Piekary ŚIąskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
y Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego _
Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 000008061B, NlP 653-000-48-65, REGoN 270034633,
numer BDo: 000012274, wysokoŚÓ kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treściUmowy

Zamawiającym w imieniu i na rzecz ktorej działają:

2.....
a

zarejestrowaną W.''
ideniyfikacyjny' NIP ..
i na rzecz ktorej działają

pod numerem KRS
REGON

,

będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
zwaną w treŚci umowy Wykonawcą, w imieniu

1

2.

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy zatwierdzający wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.
Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z wyposaŻeniem medycznym dla WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, nr sprawy pRZZtZjiT.
2. Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).
3. oferta złoŻona przez Wykonawcę.

s2

Przedmiot umowv
Przedmiotem Umowy jest Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z wyposażeniem
medycznym dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary na warunkach okreŚlonych

2'
3.

w niniejszej U mowie.

Wykonawca oświadcza, że Świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymagan|om
Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest toŻsamy ze zobowiązaniem zawańym w ofercie
Wykonawcy.

4.

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

5.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know-how przez przedmiot

umowy.

umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu)wszystkie koszty iwydatki ztymzwiązane, wliczając
w to koszty zapłacone przezZamawiającego na rzecz osób trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.

s3

1.
2'

,ry

Cena i warunki ołatności
Wańośc umowy określona na podstawie pzeprowadzonego postępowania o udzielenie zamÓwienia nie
przekroczy kwoty netto zł
(słownie: . . ... ... ).
Stawka podatku VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizaĄi Umowy

S e k reta

rz Ko

m i sj i P rz et a rg

owej : Kata rzy n a Dz

iu

tkow sk a
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3. WańoŚc Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamÓwienia. \Ałkonawcy nie
przysługuje Żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzeniez tytułu realizacji Umowy.
4' W przypadku, gdy z realizacją zamowienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane
z formalnoŚciami celnymi i zapłałą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokoł kompletnoŚci dostawy podpisany przez Zamawiającego
iWykonawcę.
6. Fakturę za realizację umowy naleŻy dostarczyÓ Zamawiającemu W terminie 7 dni od daty końca okresu
rozliczeniowego.
7. Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentÓw potwierdzających koniecznoŚć dokonania jej
zapłaty, tj' protokołÓw częściowych bądz końcowych'
8. Zapłata za wykonanie dostawy/usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury.
9. Fakturę naleŻy wystawiĆ na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.,41-940 Piekary śląskie, ul. Gen.

z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek
i przesłaĆ na powyŻszy adres.

- Piekary, Ruch Bobrek

Jezego Ziętka

10' \Ąłstawione faktury muszą zostaĆ sporządzone w języku polskim izawieraĆ numer, pod ktÓrym Umowa
została wpisana do elektronicznego rejestru umÓw Zamawiającego olaz numer zamÓwienia
Zamawiającego.

11' Termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całoŚci lub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKS KRAJ Sp' z o.o.
12' Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
'l3. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu
płatności(numeru faktury).

14. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę
obciąze n ia rach

u n

ku ban kowego Zamawiającego.

15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko
16.
17

.

na fakturach.

i

wyłącznie

NaleŻności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byc przedmiotem zastawu
oraz obrotu (cesja, sprzedaŻ), zgodnie z ań. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Przedmiot zakupu może teŻ zostaĆ sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę

leasingowego.

w zakresie

1)
2)
3)
4)

W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem

Zamawiającego

:

obowiązkow wynikających z rękojmi i gwarancji'
obowiązkow w zakresie dostawy przedmiotu umowy, montaŻu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń
w zakresie obsługi pzedmiotu sprzedazy,
Wymaganych warunkÓw technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
odpowiedzialności z tytułu kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkow,
o ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach określonychw niniejszej umowie.

s4

Termin realizacji zamÓwienia

Termin realizacii zamówienia

s5

Zakres zeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określaZałącznik nr 1 do Umowy (wgZałącznika nr

1 do SI\AZ)

s6

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej dostawy wynikających z niniejszej

:':-:::
2

te,

;;;

Wik;;";.y o.oóąlo.oo".i ,F,h;'nionl,'i
za nadzÓr nad realizacją
"i,onl,oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej
"jń;i"J.i"lnv'i
Umowy
dostawy wynikających z niniejszej

ż"

un':*::u

ter

....... tel.

3

Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu.

o

przeprowadzonej zmianie w zakresie osob odpowiedzialnych

powiadomien ie drugiej strony Umowy.

,fu

S e

kreta

z

Ko mi sj i P n eta rg owej : Kata rz y n
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za realizację

Umowy, wymagane jest
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s7

Rozwiaza n ie. odsta pien ie u b wvpowiedzen ie Umowv
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego
I

jedną

ze

stron, po wyznaczeniu przez drugą

ze

z

Umowy przez

stron odpowiedniego dodatkowego

terminu

do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona

do odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz). Jezeli Świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron
dopuszcza się zwłoki tylko co do częściŚwiadczenia' uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące
drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części,albo do całej reszty nie spełnionego
świadczenia. Strona
może takze odstąpic
całoŚci, jeŹeli wykonanie częŚciowe
nie miałoby dla niej znaczenia ze wzg|ędu na właściwośczobowiązania albo ze względu na zamierzony
przez niącel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

ta

od

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy eX nunc (od

teraz)

w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub czynności

objętej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek

ich

w terminie 14 dniod momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznościach.

posiadania,

3. ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niŻ 7 dni i nie więcej niŻ 14 dni, określonego W odrębnym

oŚwiadczeniu, w przypadku
zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym' ze świadczenie objęte Umową nie

1)
2)

:

moze

byÓ zrealizowane
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia

z

przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy , ptzy czym za:
niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całoŚci lub w części;
nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia
jest nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego'
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączająmozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw kodeksu
cywilnego.

a)
b)

4.

s8

1.

Karv umowne

Zamawiający moŻe naliczyćWykonawcy kary umowne:

1)
2)

3)
4)
2.

3.
4.

Za odstapienie od Umowy przez jedną ze stron

w wysokoŚci 10% wańościnetto Umowy,

z

przyczyn lezących po stronie Wykonawcy

ZakaŻdy rozpoczęty dzień opÓŹnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokościO,2o/o wartości
netto Umowy, przy czymkara moze byc naliczona do wysokoŚci nie wyzszejjak 10 % wańości netto
umowy okreŚlonej w $ 3 ust. 1,
ZaopÓŻnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy dzień opÓŹnienia _ w wysokoŚci 0,2 %
wartoŚci netto przedmiotu Umowy, przy czym kara moŻe być naliczona do wysokoŚci nie wyzszejjak
10 % wartościnetto umowy okreŚlonejw $ 3 ust. 1,
w wysokości 0,1% wartoŚci netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do

24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za kaŻdy dzień opÓznienia, przy czym kara moze
naliczona do wysokości nie wyższej jak 10

%

wańoŚci netto umowy określonejw $ 3 ust.

byÓ

1.

Wykonawca moŻe naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną
ze stron zprzyczyn lezących po stronie ZamawiĄącego W wysokoŚci 10% wańoŚci netto Umowy, co nie
dotyczy przypadkow określonych w $ 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy'' ust. 3
pkt a).

Zamawiający moŻe na zasadach ogólnych dochodzic odszkodowania przewyŻszającego wysokośc kar
umownych.

W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego dostaw objętych Umową innemu Wykonawcy

w wyniku:

1)
2)

opÓŹnienia Wykonawcy w przystąpieniu do realizacjizamÓwionych
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

dostaw.

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiędzy kosztami dostawy zamÓwionej
przezZamawiającego u innego V\Ąlkonawcy, a kosztamidostawy wynikającymiz przedmiotowej Umowy.

se

iacv z zarzadzenia środ owis koweo o
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow prawa
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcjidla WykonawcÓw obowiązującejw WĘGLoKoKs KRAJ
SpÓłka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.
N

ry

adzó r wv

n

i

ka

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Katazyna Dziutkowska
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1'
2.
3.
4.
5.
1.

2'
3.
4'

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jezeli jej
real izację u n iemozliwiły okol iczności siły wyzszej.
Siłę wyŹszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdzia łac przy zachowan u n alezytej stara n ności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolnoŚci:
1) klęskizywiołowe np. pozar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,
2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
3) powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transportu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnruania i przewidywanych skutkach dla Umowy'
i

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

s 11
Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie W związku
z wykonywaniem Umowy' w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkowochrony danych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczegÓlnoŚciz
ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 '04.2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetv'tarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME'
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących pzeMvarzania
i ochrony danych osobowych.
Strony oświadczają,ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia

u p rawn iające d o p rzetw arzania d a nych osobowych.
Strony oŚwiadczają, ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacjąumowy, 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.

Przetwarza

s12

n

ie danvch osobowvch

Zgodnie z art. 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:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisanądo Rejestru Przedsiębiorcow prowadzonego

1.

2'
3.
4'
5.
6.

7.

ow

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRs
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarÓw iusług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo 0000'12274, email: sekretariat@weqlokokskrai'pl, vwwv.weglokokskraj.pl, zwanądalejAdministratorem.
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.
Przetwarzanie przekazanych pzez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc replezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane Wykonawcy są rownież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
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. 0 RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚciz ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą powyzszych
celow' Administrator moŻe udostępniÓ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarza1ącym, z ktorymiAdministrator
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 postępowan|a o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
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B.
9.

z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca posiada prawo dostępu

do treŚci swoich danych oraz prawo ich

o. o.

sprostowania,

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu,

Wykonawca

ma prawo

wniesienia skargi

do

lnspektora Ochrony Danych Osobowych

w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e_mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych'
ul.

Stawki2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻprzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

RODO.

s13

1'

2.
3.

ochrona taiemnic pzedsiebiorcv. zachowanie poufności

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 niz okreŚlony w Umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji,
ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym ceiu niz pizóomiot Umowy,
mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie
U mowy są własnoŚcią Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaĆ po jednej kopii wszystkich dokumentow iinformacji
pozyskanych w związku z Umową.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem

przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyrażnejzgody

Zamawiającego nie mogą byĆ przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby,
za ktore Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚÓ, poza zakresem Umowy przeMvarzane, ani teŻ

4.

5.

6.
7.
8.
9.

korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.

Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodn|e z prawem znana \Ą/ykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnościprzekazana przezZamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca moze W razie polrzeby dzielic się informacjami związanymi zrealizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawcow;
2) Wykonawca moze ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) \A/ykonawca może ujawniać informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
\A/ykonawca zobowiązuje się, Że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesow Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkow technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych 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 2019r. poz.742).

z

dnia 5 sierpnia 2O1O r
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Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisow
obowiązującego prawa' Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre mogą
prowadzic do:

1)

&
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o odpowiedzialnościpodmiotowzbiorowych zaczyny zabronione pod grozbą kary (t.j. Dz,|J,z2O19r',
poz. 628),
popełnienia
2)
czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji(t.j. Dz. U.z2018 r., poz.419).
Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
izobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak równiez nie zgadzały się

2

i

nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku

z zamowieniem lub umową.
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1

.

Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaŻnionych

przedstawicieli. Wykonawca

jest

zobowiązany poddaĆ

się

audytowi

W
z

izakresie wskazanym przezZamawiającego. Audyt moze dotyczyĆ w szczegolnoŚci:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy

2'
3.

2)
3)
4)
5)
6)

terminie

zapisami

umownymi,
kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawia1ącego W zakresie ochrony Środowiska i BHP,
przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
zgodnoŚci realizacji Umowy z jej postanowieniami,
posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.

Czas trwania audytu może wynieŚÓ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

1)
2)
3)

4)

o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia',
Powiadomienie o audycie winno zawieraÓ:
a) wskazanie zakresu audytu,
b) proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
c) inne informacje (np, miejsce audytu);
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieŚć
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia
we wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę
ZamawiĄący powiadomi Wykonawcę

planowanego audytu;

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
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
Wykonawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje

a)
b)
5)
a)
b)
c)

6)

piątku

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

Zamawiający odmowi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępnie wyznaczony w powiadomien iu.
W przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia
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
wysokości0,1 o/o łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień' w ktÓrym
niemozliwe było rozpoczęciel prowadzeniel zakończenie audytu z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy. 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 ktorym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia
opÓznienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przekraczającego 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
niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencjiwykonanych prac
i

w celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. \AĄkonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za

prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień
wynikających z wykonanej częŚci Umowy, w szczegÓlności wynikających z gwarancji lub rękojmi w
zakresie obejmującym odebrane dostawyi roboty budowlane/ usługi. odstąpienie od Umowy nie
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4.
5.
6.
7.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

wyłącza rÓwniez obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte
wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częściUmowy oraz obowiązku zapłaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z plzyczyn
lezących po stronie Wykonawcy'
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
kazdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnośc, czynnoŚci te nie będą
powtarzane.

Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu'
Wyniki audytu zostaną pzekazane Wykonawcy'
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośc realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą byc
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymanii pzez
Zamawiającego wyn kÓw a udytu'
i
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznoŚcią bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLOKoKS KRAJ Sp' z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkich czynności
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzor nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaĆ w jakiejkolwiek formie pracownikow
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizaĄą Umowy. Za(az ten
nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚói, ktÓre na
podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od
pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy
o powyŻszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewazności.
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku mozliwości polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla xazoe.i
ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia (według Załącznika nr 1 do slWZ)'
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Załącznik nr 1 do lstotnych postanowień,
ktore zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

zAKREs RzEczoWY PRzEDMloTU zAMÓWIENlA
Dostawa ambulansu przewozowego (karetki sanitarnej) z wyposażeniem medycznym
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
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