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o. o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW 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 0000080618
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weqlokokskraj. pl
Sposob komunikowania się z \Ałkonawcami został okreŚlony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weolokokskrai.pl/dostawcy/profil-nabywcy
lt.
1.

Tryb udzielenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o., zwanym dalej
Regulaminem.

2.
3.

lil

Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawia1ący dopuszcza mozliwoŚc powierzenia częŚci zamÓwienia do wykonania przez podwykonawcÓw
i Żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamowienia, ktÓrej wykonanie zamierza powierzyÓ
podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie zZałącznikiem nr 13 do SIWZ.

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamowien ia jest:

Wykonanie drążenia przekopu 'l07 na odcinku 650 m
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.

2

Szczegołowy zakres zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno-uzytkowe określono w Załączniku
nr 1 do SIWZ.

lv.

Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń częściowych.
Składana ofeńa winna obejmowac cały zakres Żeczowy zamowienia.

V.

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert wariantowych.

vt.

Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamÓwienia: do 31 maja2021r.
Przekazanie miejsca rozpoczęcia robÓt nastąpi na podstawie odrębnego protokołu przekazania, spisanego
przez upowaŻnionych przedstawicieli stron' Planowany termin przekazania miejsca rozpoczęcia robot -

1.

2.

02.01.2020r.

vlt.
1

1)

2)

opis warunków udziału w postępowanlu oraz opis sposobu dokonywanla oceny spełniania tych
warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegaĆ się Wykonawcy , ktorzy spełniają następujące warunki dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia, lo znaczy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofeń, a jezeli okres działalnoŚcijest krotszy - w tym okresie, wykonali: roboty budowlane dla
górnictwa poIegające na drążeniu podziemnych wyrobisk kamiennych Iub kamienno-węgIowych
o łącznej wańości nie mniejszej nlż 10 000 000,00 PLN brutto, w tym co najmnlej jedną robotę
górniczą polegającą na drążeniu wyrobisk kamiennych przy użyciu MW ze średnim miesięcznym
postępem powyżej 40 m/miesiąc (w minimum 6-ciu kolejnych miesiącach) lub średniorocznym
postępem powyżej 40 m/miesiąc,
W pnypadku Wykonawcow, przedstawiających wartości wykonanych robót W walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, w ktÓrym roboty wykonano, a W przypadku robot wykonanych w bieŻącym roku według
średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w ktÓrym upływa termin składania ofert.
W związku z powyŻszym wartości wykonanych robÓt określone w walutach obcych należy wyszczegÓlnić
oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienla, to znaczy'.
Wykonawcy, ktÓrzy dysponują lub będą dysponowac w okresie realizacji zamowienia następującymi
narzędziami l urządzeniami tech n iczny m i:
a) wÓz wieńniczy _ 1 szt.

b)
c)
d)
e)

Crl

S e k reta

ładowarka czerpakowa - 1 szt.
wieńarki pneumatyczne udarowe - 3 szt.
Żerdzie wiertnicze z koronkami i raczkami- 3 komplety,
piły taŚmowe pneumatyczne _2 szt'
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f)
g)
h)
i)

3)

4)

zakrętakipneumatyczneudarowe

wciągarki_2szt.

o. o.

-2szt.

- 10 szt.
- 10 szt.

łopaty
kilofy

dysponowania osobami zdolnyml do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawcy, ktorzy dysponują
lub będą dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia tzn. Wykonawcy, ktÓrzy dysponują lub
będą dysponowaĆ osobami dozoru posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji kierownictwa i osob dozoru
ruchu w podziemnych zakładach gorniczych wydobywających węgiel kamienny, Wymagane zgodnie
z ustawa z dnia 9 czenłca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2017 r' poz' 2126) oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie gÓrnictwa
i ratownictwa gÓrniczego (Dz. U. z2016 poz. 1229) w liczbie co najmniej:
a) jedna osoba kierownictwa o kwalifikacjach kierownika działu robÓt gorniczych,
b) jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalności gÓrniczej,
c) jedna osoba dozoru WyŻszego o specjalnoŚci maszynowej,
d) jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalnoŚci elektrycznej,
e) jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalności strzałowej,
f) jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalności BHP,
g) po jednej osobie dozoru Średniego o specjalnoŚci gorniczej na kaŻdą zmianę roboczą,
h) trzy osoby dozoru Średniego o specjalnoŚci mechanicznej,
i) trzy osoby dozoru Średniego o specjalnoŚci elektrycznej,
j) jedna osoba o kwalifikacjach instruktora strzałowego,
oraz dysponują lub będą dysponowaĆ osobami posiadającymi uprawnienia/kwalifikacje zawodowe
w podziemnych zakładach gorniczych wydobywających węgiel kamienny, do obsługi wszystkich
urządzen i narzędzi niezbędnych do wykonania zamÓwienia w liczbie co najmniej:
k) szesnaŚcie osÓb do obsługi i konserwacji urządzeń odstawy i transpońu,
l) szesnaŚcie osÓb do prac fizycznych z kwalifikacjami gÓrnika lub młodszego gornika,
m) pięĆ osÓb do obsługiładowarkiwozu wiertniczego,
n) pięĆ osób do obsługiładowarki czerpakowej,
o) cztery osoby do obsługi kolejki podwieszanej spalinowej,
p) pięĆ osÓb o specjalnoŚci gornika strzałowego,

q)
0

pięciu elektrykÓw,
pięciu ślusarzy,

sytuacji finansowej, to znaczy VVykonawcy, ktÓrzy posiadają środki finansowe lub zdolnoŚc kredytową

w wysokości nie mniejszej niz 3 500 000'00 PLN,

W przypadku WykonawcÓw, ktÓrzy wykażą środkifinansowe lub zdolnośćkredytową w walucie obcej,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
dzień w ktorym upływa termin składania ofert.
5)

6)

vilt
1.

1)

2)

c/
4)

niezalegania

z

uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

z wyjątkiem przypadkow' gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzji właŚciwego organu,
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

Wykaz dokumentów l oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę Warunkow udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga
następujących dokumentow i oŚwiadczeń:
oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złozonego na druku Formularza ofertowego

stanowiącego Załącznik nr 2 do slWZ,
wykazu wykonanych, a W przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwniez wykonywanych robÓt
budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofeń a jezeli okres prowadzenia działalnościjest
krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wańości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw zgodnie
zZałącznikiem Nr 3 do SIWZ, oraz załączenia dokumentow potwierdzających, że te roboty zostały
wykonane lub są wykonywane nalezycie,
wykazu narzędzilurządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy robot w celu wykonania zamÓwienia
wrazz informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, zgodnie zŻałącznikiem nr 4 do SIWZ,
wykazu osob, ktore będą uczestniczyĆ w wykonywaniu zamÓwienia - zgodnie zZałącznikiem nr 5
do SIWZ,

5)

6)

0E

w ktorych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokoŚĆ posiadanych ŚrodkÓw finansowych lub zdolnoŚĆ kredytową
Wykonawcy, wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń,
aktualnego zaŚwiadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatkow lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
informacji banku lub społdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej,

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk
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o. o'

właŚciwego organu podatkowego - Wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,

7)

aktualnego zaświadczeniawłaŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio,
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania

ze

ofert,

B)

aktualnego odpisu z właściwegorejestru a w stosunku do osob fizycznych oświadczenia w zakresie
nieznajdowania się w stanie likw|dacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktorzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktorzy prowadzą działalnośĆna podstawie
innych dokumentÓw

-

ten dokument.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6) _ B) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 6) - B) sfosu7'e się odpowiednio.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
wykonania zamÓwienia innych podmiotow, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniĆ Zamawiającemu, iŻ będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia' w szczegÓlności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

do

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają byó składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej ,,za zgodnośó z oryginałem" przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione
do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane
wrazz tłumaczeniem na język polski.
IX.

1)

2)
3)

4)

x.
1.

2

3.

4.
1)

2)

3)
5

ahl

S e k reta

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określony m przez Zamawiającego'
W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym
w S|WZ Zamawiający Żąda rownieŻ następujących dokumentow ioświadczeń:
Zobowiązanie do zachowania w poufnoŚci informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - zgodnie
zZałącznikiem nr 6 do SIWZ.
Kalkulacja cen robÓt na wykonanie zamÓwienia - zgodnie zZałącznikiem nr 7 do SIWZ.
Szczegołowy harmonogram realizacji zamowienia - zgodnie zZałącznikiem nr 8 do SIWZ.
oświadczenie Wykonawcy dot. odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy w związku z realizac)ą przedmiotu umowy - zgodnie zZałącznikiem nr 9 do SIWZ.
Wymagania dodatkowe' gdy kiIka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający
będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka Wykonawcow wspolnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą byĆ
podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegol nych Wy konawcow składających ofeńę wspÓl ną.
W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓlnie, do oferty nalezy załączyc'.
pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieliwszystkich pozostałych WykonawcÓw,
dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawców, (jezeli ich dołączenie
jestwymagane) potwierdzające, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłoŚci, nie zalega
z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia - według Wzoru
oŚwiadczenia, stanowiącegoZałącznik Nr 11 do SIWZ.
\Alkonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazać, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚci
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośczałączyĆ odpowiednie dokumenty (jeŚli są wymagane).
Jezeli jeden z Wykonawcow spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyĆ tylko
dokumenty jego dotyczące.
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7.
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W przypadku wyboru wspolnej oferty

\AlykonawcÓW, ZamawiĄący moze zaŻądaÓ przed zawarciem
umowy, umowy regulującej WspÓłpracę tych WykonawcÓw.

W przypadku wnoszenia wadium w formle gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie z treścigwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno
do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

xt.

opis sposobu pzygotowania ofeńy.

Do oferty nalezy dołączyc',
wypełniony Formularz ofeńowy zgodnie ze Wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do slWZ.
oświadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w cz. Vlll, lx, x, xlIl slwz.
Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osob podpisujących ofertę nie wynika z dokumentow
rejestrowych.
Wykonawca moŻe złoŻyĆtylko jedną ofeńę.
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamowienia nalezy złoŻyĆ w jednym egzemplazu wyłącznie w formie
pisemnej.
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byĆ sporządzone W języku polskim, a dokumenty sporządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty.
ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentow oŚwiadczeń

1)
2)
3)

2.

J.
4.

5.

(załącznikÓw).

i

10

Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podaĆ: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu
oraz adres poczty elektronicznej.
oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
UpowaŻnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy naleŻy
załączyc do oferty w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osob podpisujących ofeńę.
Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byĆ zszyta

11

Strony zawierające informacje nie Wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe

12

Wszystkie dokumenty

o.
7.
8.
9.

w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

13

14
15
16
17

o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byc złoŻone
w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodnoŚĆ z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby
upowaŻnione do jego reprezentowania.

Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkow udziału
postępowaniu oraz spełnienie przez oterowany przedmiot zamowień wymagań okreŚlonych przez
Zamawia1ącego, nie poŹniej niz w dniu, w ktÓrym upłynąłtermin składania ofeń.
TreŚć ofeńy musi odpowiadaĆ treŚci Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia'
Cena ofeńowa musi byc określonaw PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT_ zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do SIWZ.
Cena ofeńowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia.
Wykonawca moŻe zwrocic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacji lstotnych Warunkow
Zamowienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaŚnień, chyba, Że proŚba
o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacjiwpłynęła do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania

w

ofeń'

18

TreŚc zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz
na stronie internetowej.

19

20

21

z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza

Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikowaĆ
treśĆSlWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegolności dotyczy kryteriÓw oceny ofeń, warunkÓw udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze pzedłuŻyc termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposÓb modyfikację Komisja
Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic W ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t j Dz'U ' z 2019 poz. 1010) nie pÓżniej niŻ
w terminie składania ofeń, musi zamieŚciĆ adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem
konkretnego punktu, ktorego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinaleŻy podac numery stron zawierające
informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji
powszechnie znanych lub tych, ktorych treśckaŻdy zainteresowany może legalnie poznaĆ'
W szczegÓlności nie można zastrzec'. nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkow płatnoŚci.

Sekretan Komisji Przetargowej: Gabiela Lonczyk
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o.

xil.

Warunki płatności.
Termin płatnoŚci Wynosi 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamowienia w całoŚci lub częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o. Wyklucza
się stosowanie zaliczek i przedpłat.

xil!,

Wadium.
Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium w wysokości140 000,00
czterdzieŚci tysięcy złotych 00/1 00).
Wadium moze byc Wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

I

2

J.
4.

1)
2)
3)
4)

w
w
w
w

PLN (słownie: sto

pieniądzu,

poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,

|nnejformie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Termin ważnoŚciwadium musiodpowiadac co najmniejterminowi związania ofertą.

Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, naleŻy
W KAslE KWK ,,Bobrek-Piekary'', ul' Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna
w godz. od 730 do 1030 i od 1130 do 1430)w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania
ofeń. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złozenia nalezy załączyć do pozostałych dokumentÓw

złoŻyÓ

ofertowych.

5.

Wadium w pieniądzu naleŻy wpłacaĆ przelewem na konto bankowe WĘGLOKoKS KRAJ Sp. z o. o. BGZ
BNP PAR|BAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpozniej do dnia igodziny składania
ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na przetarg nr PRZZI2163 pn. Wykonanie

drążenia przekopu 107 na odcinku 650 m dla potzeb WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z
Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.

6
7

o.o. KWK

oryginał lub kopię tego dokumentu nalezy załączyÓ do pozostałych dokumentow ofertowych.
Wadium wniesione w pieniądzu ZamawiĄący przechowuje na rachunku bankowym.

Wykonawca zamierzający złoŻyć wadium w formie zablokowania wymagalnych wierzytelności składa
oŚwiadczenie o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących Wykonawcy
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. ul. Gen. J. Ziętka' 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy.
Pion Finansowy sprawdza mozliwośĆzaliczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium przyjmując zasadę, iz na
poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem wymagalnoŚci przypadającym
minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert' Po pozytywnej weryfikacji Pion
Finansowy blokuje należnoŚci w systemie. oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. finansowych
lub Głownego Księgowego, stanowic będzie dowÓd wniesienia wadium ijest składane przez Wykonawcę
wrazz ofertą przetargową. Wzor oŚwiadczenia dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci
przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 12 do
SIWZ.

B

o
10.

11

12

13

XlV.
1'
2.
S e k reta

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy najkorzystniejszej,

lub po uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, ktorego oferta została wybrana
za najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktÓrego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia ządano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy' ktÓry wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium zwraca się w tej samej formie , w jakiej zostało wniesione.
Zamawiający może zalrzymaÓ wadium wraz odsetkamijezeli:
Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamÓwienia na warunkach okreŚlonych

1)
2)
3)
4)

w ofercie,

Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeŻeliŻądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
zawarcie umowy stało się niemoŻliwe z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy,
w przypadku okreŚlonym w ust. '13.
Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.

Po zawarciu umowy lub uniewaŻnieniu postępowania osoba upowaŻniona moŻe poinformowaÓ
Wykonawcę, o moŻliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
z KASY KWK ,,Bobrek-Piekary'' w okreŚlonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę
dokument zostanie dołączony do dokumentacji z postępowania i zarchiwizowany zgodnie
z obowiązujący mi przepisa mi.
Wadium ulegazaIrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofeń przez
Komisję Przetargową.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
ZamawiĄący Żąda zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoŚci 2 % ceny brutto uzyskanej

w toku postępowania'

Zabezpieczenie słuzy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

z

Ko m i sj i P n eta rg owej : G

a b

i

e

I
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3

kilku

następujących

W formie gwarancji jej treścnie moŹe

uniemozliwiaĆ

Zabezpieczenie moŻe byc wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w

formach:
pieniądzu,

4
5

6
7
8

9

10
11

XV
1

2
3

4

xvl.

1)
2)
3)

W

poręczeniach lub gwarancjach bankowych'
gwarancjach ubezpieczeniowych.

przypadku złoŻenia zabezpieczenia

Zamawiającem u dochodzen ie roszczeń.

o. o

Zabezpieczenie Wnoszone W pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Bankowy
WĘGLOKOKS KRAJ Sp' z o. o. KWK Bobrek-Piekary BGZ BNP PAR|BAS nr rachunku: 71 1600 1055
1849618490000001,zwpisaniemnadowodziewpłatytytułu: ,,Zabezpieczenieumowynr.....'..'..'...
_ Wykonanie drąŻenia przekopu 107 na odcinku 650 m dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
z dnia
Społka z o.o. KWK Bobrek _ Piekary Ruch Bobrek.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŻe wyraziĆ zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

JeŻeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione W pieniądzu wraz
odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na ktÓrym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej zaprzelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŹe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o ktorych mowa w ust. 3. Zmiana tormy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodą Zamawiającego,
z zachowaniem ciągłościzabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoŚci'

z

Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamÓwienia i uznania przez
Zamawiającego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie moŻe przekraczaĆ 30o/o
wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie pÓzniej niŻ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi
zawady.

opis kryteriów' którymi Zamawiający będzie się kierował p.zy wyborze ofeńy wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofeń.
Jedynym kryterium, ktorym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeń jest cena netto przedmiotu
zamÓwienia _ 100Yo'
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą Uznana zostanie oferta z cena najnizszą według określonego w ust. 1 kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
z postanowieniami Regulaminu W celu uzyskania oferty ostatecznej. Zamawiający odstępuje
od przeprowadzenia aukcji elektron icznej.
Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku Nr 14
do SIWZ.

xvlt
1.

Termi n związania ofeńą.

Wykonawca jest związany ofeńą do upływu terminu określonego w SlWZ, jednak nie dłuzej niz 60 dni
od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofeń.

2.

Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak' jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia
do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuŻenie terminu związania ofeńą o okres do 60 dni'

xvill.
1.

Termin i miejsce składania ofeń.

ofeńę naleŻy złoŻyćW jednym egzemplarzu, W

w zaklejonej kopercie w następującym miejscu;

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu

o. o.

KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów _ l piętro, pok. nr 5
do dnia 15 , ll , 20tg do oodz. 8 : Ęf

2.

0ł,l

kowaniu - zakl
ko
należ umieścic
z
i adres
kon
kiem
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRzzl2163 pn. Wykonanie drążenia przekopu 'l07 na
odcinku 650 m dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
Nie otwieraó rzed dniem

Na

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabiela Lonczyk
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o. o

oferty powinny byc zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan nienaruszony
i zabezpieczenie ofeńy ponosi

do czasu otwarcia ofert. odpowiedzialność za właŚciwe oznaczenie
Wykonawca.

7

Wykonawca moŻe przed upływem terminu składania ofert zmieniĆ lub wycofaÓ ofeńę.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niŹ wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrócona na adres Wykonawcy - bez jej
rozpatrzenia.
Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktorej opakowanie z ofeńą nosi Ślady naruszenia stosowną adnotację
zamieszcza na wykazie złożonych ofeń. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym
postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofeń.

xtx

otwarcie ofeń.

J
4
5

6

1.

otwarcie złoŻonvch ofert nastaoi w dniu:

ł5, lł , 20tg

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

2
2

4

xx
1.

1)

2)

w miejscu:

o. o.

KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów - l piętro, pok. nr 8
otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia'
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
1) stwierdza iloścotrzymanych ofeń,
2) otwiera ofeńy w kolejnościich zarejestrowania,
3) podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw, a takŻe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnościzawańych w ofeńach. Ceny ofert
nie podaje się w sytuacji' kiedy formularz ofertowy okreŚlony w S|WZ zawiera powyzej 30 pozycji
cen jednostkowych.

z prawa uczestniczenia
w częścijawnej postępowania' Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba
wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.
oferty otwiera się rowniez w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają

Sposób komunikowania.
Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
Wy ko n awcy z Zamawiaj ącym :
a)
zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,i
- drogą elektroniczną na adres: o. lonczvk(Oweolokokskrai. ol
b)
uzupełnianie dokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
c)
wyjaśnienia treściofeń, dokumentów
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,4l-905 Bytom, i
-_ faksem na nr (+48) 32 718-11-74, i
drogą elektroniczną na adres: g.lonczvk@weolokokskrai.p|
pozostałe oświadczenia iwnioski:
d)
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,lub
- drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weglokokskraj.pl
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadomien ia, wezwan ia oraz i nformacje będzie przekazywał Wykonawcom :

a)
b)

c)
2.

o'oodz. 9iu)

pisemnie, lub,

faksem na numer wskazany w ofercie, lub

1"nu:5:'JiJ'rTi3.,rerektronicznejwskazanyworercie,rub

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profi u nabywcy https ://d oslawcv-weo o koks. coio. bizl
osobą udzielającą informacjize strony ZamawiĄącego jest
Gabriela Lonczyk - e-mail: g.loncz"yK(Qweolokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.
I

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk
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XX!.

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

xxil.

o, o.

lnformacje dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Całośćpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnież wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja Przetargowa moŻeŻądac od wykonawcÓw wyjaśnieńdotyczących treścizłozonychofeń'
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
nie złozyli 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 uniewaŻnienie postępowania
lub odrzucenie oferty.
oŚwiadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie warunkÓw udziału
w postępowaniu przez Wykonawców na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień
uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

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 wyznaczając termin na WyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba Że akceptacja zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 3'
P

rzetwarzan ie da nych osobowych.

Zgodnie z arL. 13 ust'1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związkuzprzetwazaniem danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przepływu takich danych olaz uchylenia dyrektywy 95/46/vVE

(ogÓlne

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U'UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje,

iŻ:

2.
J.

4.
5.

6

7

B

I
10
11

cq

Administratorem danych osobowych \AĄkonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Zięłka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRs
000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarow i usług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65' REGON 270034633, BDo 000012274,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iSd@Wpj]gKS[Shlilpj, tel. 32 718 16 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia.
2) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy.
3) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty.
4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŹe dotyczyc reprezentantÓW
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
PrzeMvarzanie 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 przeMarzane 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 naleznoŚci w oparciu o tzw' prawnie
uzasadnione interesy Administratora określonegow art' 6 ust. '1 lit. 0 RoDo.

PrzeM'tarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rownież do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci 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 art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyŻszych
celow. Administrator moze udostępniĆ Dane osobowe \A/ykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi z
zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktorymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia
takŻe
lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przeŃ'tarzania, 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, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67 lub do

a
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Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-'l93 Warszawa, ul. Stawki 2,gdy uzna, iŻ przeŃ,tarzanie

jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

12.

\Ąłkonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) Wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚc gospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub
jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamowienia, o:
1)
fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
2) przebł,tarzaniu danych osobowych przez Ad min istratora (Zamawiającego)
- (Jeżelidotyczy)
Zgodnie z art' 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaĆ w imieniu Administratora (Zamawia1ącego)
obowiązek informacyjny wobec osob, o ktorych mowa W ust. 12, przekazując im treśÓ klauzuli informacyjnej,
o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę jako Żrodło pochodzenia danych
osobowych, ktorymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) - (jeŻeli dotyczy)'
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

13.

14.

XXlll. Tryb ogłoszenla wyników przetargu.
1. Niezwłocznie po wyborze nĄkorzystniejszej oferIy Zamawiający zawiadomi \Ałkonawcow, ktÓrzy złoŻyli
ofeńy o wynikach postępowania.
2. Wykonawcę, ktorego ofeńa zostanie wybrana za na1korzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem
do zawarcia umowy.
XXlV. Postanowienia końcowe.

1.
2.
3.
4.

Oferta nie podlega zwrotowi.

Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi
Wykonawca n iezaleŻnie od wy n ku postępowan ia'
Dla zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu wymagane jest ze strony Zamawiającego uzyskanie
zgody korporacyjnej.
i

Załaczniki:.
1l
2t
Ól

4l
5l
6t

9l

Załączniknr 7
Załączniknr 8
Załączniknr 9

101

Załącznik nr 10

-7

I

BI

11t

Załączniknr 11

13t

Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

141

Załącznik nr 14

12t

c*l
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Załączniknr 2
Załączniknr 3
Załączniknr 4
Załączniknr 5
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Zobowiązanie do zachowania w poufnoŚci informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa - wzÓr'
Kalkulacja cen robot na wykonanie zamÓwienia
V,,tzÓr szczeg Ółoweg o h a rmo n o g ra m u real izacj i za mowien ia
oŚwiadczenie Wykonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług Świadczonych

przez Zamawiaiącego.
PoŚwiadczenie o odbyciu wizji lokalnej
oŚwiadczenie Wykonawcy wspolnie ubiegającego się o zamÓwienie
oŚwiadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności
Wykaz częŚcizamÓwienia jakie Wykonawca zamierza powierzyc do wykonania
podwykonawcy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamówlenla
Wykonanie drążenia przekopu 107 na odcinku 650 m
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
lt.

ilt
1.

2.
3.

4.
5.

o.
7.
8.

9.
10,

11.
12.
13.

Lokalizacja miejsca wykonywan ia robót.
Miejsce robot gorniczych zlokalizowane jest w KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek

-

poziom 850 m

Zakres robót.
Transpoń izabudowa wozu wiertniczego i ładowarki czerpakowej.
Transpoń i zabudowa przenoŚnika zgrzebłowego typ ,,Skat" z trasą.
Transport izabudowa napędu przenoŚnika taśmowegotypu GWAREK- 1200.
\Alkonanie drązenia przekopu 107 w obudowie ŁP8lv29-32lAwe wzajemnym odstępie odrzwico 0,B m za
pomocą wozu wieńniczego, MW i ładowarki czerpakowej na odcinku 570 m.
\A|konanie drązenia przekopu 107 (przejŚcie z formatu ŁP B na format ŁP 12) we wzajemnym odstępie
odrzwi do 0,8 m za pomocą Wozu wieńniczego, MW i ładowarki czerpakowej na odcinku 2 m.
\Ałkonanie drązenia przekopu 107 w obudowie ŁP12N29-32l4lAwe wzajemnym odstępie odrzwi co 0,B
m za pomocą Wozu wieńniczego' MW i ładowarki czerpakowej na odcinku 70 m.
\Alkonanie drązenia przekopu 107 po upadzie 150 w obudowieŁP12lV29-32l4lAwe wzajemnym odstępie
odrzwi co 0,8 m za pomocą Wozu wiertniczego, MW i ładowarki czerpakowej na odcinku 8 m'
\Alkonanie na końcowym odcinku przekopu (o długoŚci 40 m) w spągu wyrobiska wybetonowanego rząpia
wody okapowej odługości5 mszerokoŚci 2 m igłębokości1,5 mwrazzeŚciekiemz korytbetonowych
z pokrywą na długoŚci 35m; za pomocą MW i ręcznym ładowaniem urobku.
\AĄldłuzanie trasy przenośnika taśmowego'
Zabudowa toru kolejki szynowej podwieszanej i lutniociągu.
Zabudowa 5 rurociągÓw: p.poz. spręzonego powietrza iodwadniającego (ZxDN 200,2xDN150, 1xDN100).
Zabudowa podciągu stalowego na łukach stropnicowych.
Demo ntaz i wytransportowan ie ładowarki czerpakowej i wozu wiertn iczego.
odstawa urobku będzie prowadzona za pomocą przenośnikow zgrzebłowych i taśmowych.
Punkt zdawczo-odbiorczy dla odstawy urobku będzie zlokalizowany na skrzyżowaniu przekopu 39
z przekopem 109.
Transport materiałow prowadzony będzie wozami do punktu zdawczo odbiorczego zlokalizowanego
w chodniku 9 badawczym w pokładzie 510, a dalej kolejką podwieszaną spalinową do przodka.
\A!kładka stropu prowadzona będzie za pomocą okładziny zelbetowej.

IV

2

3

4

V
1

2.
3.

o*l

Dane mierniczo-górnicze.

Warunki gorniczo_geologiczne dla drązenia przekopu 107.

Drązenie przekopu 107 prowadzone będzie z wcześniej wykonanego odcinka tego przekopu o długości
około 120 m. Nowy zakres obejmował będzie kolejno: wykonanie odcinka długoŚci 570 m po upadzie 90
w obudowie ŁPBlv29-32lA, wykonanie przejŚcia z formatu ŁP B na format ŁP 12 we wzajemnym odstępie
odrzwi do 0,8 m na odcinku 2 m, wykonanie odcinka długości30 m poziomo w obudowie ŁP12N29-32l4lA,
wykonanie odcinka długości8 m po upadzie 150 w obudowie ŁP12lv29-32l4lA, wykonanie odcinka
długoŚci 40 m poziomo w obudowie ŁP12lV29-32l4lA.
Drązenie przekopu 107 prowadzone będzie za pomocą MW z wykorzystaniem wozu wieńniczego
i ładowarki czerpakowej ktore zapewni Wykonawca'
SzczegÓłowy profil skał otaczających wyrobisko:
- przekop 107 drąŻony będzie w warstwie piaskowca o gruboŚci 30,1 m iśredniejwytrzymałoŚci na
Ściskanie Rc = 34=48,5 MPa
Zaburzenia tekton iczne i sedymentacyjne.
W trakcie drązenia przekopu 'l07 nie występują uskoki.
ZagroŻenie naturalne.
|l stopień zagroŻenia wodnego,
kategoria zagroŻenia metanowego - l kategoria,
pomieszczenie ze stopniem ,,c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
klasa B zagroŻenia wybuchem pyłu węglowego.

1)
2)
3)
3)

Zamawiający odpowiada za:
zabudoWę stref zabezpieczających wyrobisko,
wyposaŻenie przodka w urządzenia sygnalizacji alarmowej iłącznoŚci i sprzęt ppoz.,
doprowadzenie do punktu zdawczo-odbiorczego energii, spręzonego powietrza, wody przeciwpoŻarowej
i materiałow wsadowych,

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabńela Lonczyk

11

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ|2163
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6.

o. o.

zapewnienie odpowiedniej iloŚci materiałÓw oraz urządzeń dla transportu materiałow i odstawy urobku,
dostawy materiałow, dostawy energii,
dostawę materiałÓw wsadowych do punktu zdawczo-odbiorczego,
zapewn ien ie odstawy u robku od pu n ktu zd awczo-od biorczego.

B.

Wykonawca odpowiada za:
utrzy man ie stref zabezpieczających wy robisko,
zabudowę urządzeń odstawczych, transpońowych iwenty'lacyjnych i ich systematyczne wydłuŻaniewraz
z niezbędnymi instalacjami,
budowę wzmocn ień ustalonych przez Zamawiającego,
zapewnienie wozu wiertniczego i ładowarki czerpakowe j, urządzeń małej mechanizacji oraz narzędzi
niezbędnych do drązenia wyrobiska,
obsługę i utrzymanie odstawy urobku zprzodka do punktu zdawczo-odbiorczego'
utrzymanie drog dojściana całej długoŚci drązonego wyrobiska,
utrzymanie we właściwymstanie technicznym wszystkich zainstalowanych maszyn,
obsługę i utrzymanie układu transpońu od punktu zdawczo-odbiorczego do przodka.

vil.

obowiązki Wykonawcy:

VI
1.

2.
3.
4.
5.

o.
7.

1.
1)

2)

3)

4)
5)

obowiązki Wykonawcy w zakresie techniczno-organizacyjnym wykonawstwa robot:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robÓt zgodnie ze szczegołowym zakresem przedmiotu
zamÓwienia zawartym w Załączniku nr 1 do slWZ'
Robota będzie realizowana po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej w oparciu
o wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegÓłowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych ( Dz' U. z2017r.111B ).
Wykonawca w trakcie wykonywania robot zobowiązuje się do przestrzegania pzepisÓw wynikających
z ustawy - Prawo Geologiczne i GÓrnicze, przepisow BHP, zarządzeń PlP ioUG oraz Wewnętrznych
zarządzeń i ustaleń Zamawiającego _ poprzez zapewnienie nadzoru idozoru robÓt prowadzonych przez
osoby posiadające odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje oraz do wykonania robot zgodnie z zasadami
wiedzy gorniczej oraz dokumentacją techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest stosowaĆ rowniez inne przepisy obowiązujące w Zakładzie Gorniczym
i ponosi odpowiedzialnośĆ za skutki powstałe w wyniku zaniedbań W powyŹszym zakresie'
Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:
a) prowadzenia dokumentÓw wykonania i przebiegu robot stosując się do obowiązujących w tym
zakresie przepisow, umozliwiając wgląd do tych dokumentow upowaŻnionemu przedstawicielowi
Zamawiającego,
b) ścisłegoprzestrzegania zaleceń wpisanych przez nadzÓr Zamawiającego, W wyniku okresowych

c)
d)
e)

6)

kontroli robot,

zachowania struktury organizacyjnej

i

składu osobowego uzgodnionego z Zamawiającym,

w tym zapewnienia odpowiedniej iloŚci osÓb dozoru dla wykonywanych robÓt'
dokumentowania przestojow i zatrzymań robot z podaniem przyczyn,

dostosowania organizacji czasu pracy Wykonawcy do czasu pracy Zamawiającego (dotyczy
rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy).
Pracownicy \A/ykonawcy zobowiązani są do postępowania zgodnego z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Pracy oraz zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego' Zapoznanie pracowników
z powyŻszymi uregulowaniami nalezy do obowiązkow Zamawiającego w odniesieniu do osÓb kierownictwa,
nadzoru i dozoru Wykonawcy a w odniesieniu do pozostałych pracownikow - do obowiązkow dozoru
Wykonawcy.

t)

Pracownicy Wykonawcy dopuszczeni do pracy w ruchu zakładu gorniczego zobowiązani są

w szczegÓlnoŚci

a)
b)
c)
d)
e)

8)

do:

rejestrowania obecnoŚci na terenie Zakładu GÓrniczego, zgodnie z Regulaminem Pracy
Zamawiającego'
uczestniczenia w odprawach dozoru organizowanych przez Zamawiającego przed kazdą zmianą
roboczą,
posiadania wymaganych kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem,
posiadania aktualnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

posiadania dostatecznej znajomoŚci przepisow oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
po odbyciu instruktażu stanowiskowego - do wykonywania pracy, ktorą mają wykonywac w ruchu
zakładu gorniczego,
posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badań profilaktycznych i innych, jeŚli
0
są wymagane, o zdolnoŚci do pracy na stanowisku, na ktorym mają byc zatrudnieni,
g) odbycia specjalistycznego przeszkolenia, jezeli jest wymagane przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania technologii wykonania robÓt, instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot (głÓwnie prac ze szczego|nym ryzykiem), opracowania kart oceny ryzyka dla stanowisk
pracy na podstawie dokumentu bezpieczeństwa Zal<ładu GÓrniczego KWK Bobrek-Piekary, ktore
to podlegają zatwierdzeniu przez KRZG Zamawiającego oraz do prowadzenia odpowiednich dokumentacji,
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e)

10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

2.
1)

2)

o. o

stosownie do obowiązujących szczegołowych przepisÓw i do udostępniania ich do wglądu na ządanie
Zamawiającego.
Wykonawca zapewni ręczny Sprzęt przodkowy i pomocniczy wraz z osprzętem umożliwiającym zasilanie
w media, klucze w tym klucz dynamometryczny, piły, kilofy, łopaty oraz inny sprzęt małej mechanizacji
wynikający ze specyfiki robot. Roboty mogą byc prowadzone tylko przy zastosowaniu maszyn i urządzen,
narzędzi i materiałow dopuszczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładow gorniczych.
od miejsca rozpoczęcia robot gorniczych Wykonawca wydłuza i utrzymuje sieÓ rurociągÓw, instalację
elektryczną. Buduje, obsługuje i konsenłuje urządzenia dla transpońu urobku (pzenośnikizgrzebłowe
i taŚmowe), urządzenia do transpońu materiałow.
Zabudowę, przebudowę
konserwacje urządzeń energomechanicznych będących własnością

i

Zamawiającego, a przekazanych Wykonawcy do eksploatacji wykonuje Wykonawca W oparciu
o dokumentacje, instrukcje i dopuszczenia tych urządzeń' Urządzenia zmontowane przez Wykonawcę
wymagają dopuszczenia do ruchu przez KRZG po dokonanym odbiorze komisyjnym zgodnie z zasadami
okreŚlonymiw KWK. Wykonawca odpowiada za stan techniczny obsługiwanych przez siebie urządzeń.
Wykonawca odpowiada za utrzymanie zapor przeciwwybuchowych oraz stref zabezpieczających przed
przenoszeniem się wybuchu pyłu węglowego.
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z technologiami wykonywania robot.
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustalania częstotliwoŚci kontroli wykonywanych robÓt,
dokonywanych przez osoby kierownictwa i dozoru Wykonawcy.
Wyniki i ustalenia kontroli robot prowadzonych przez Wykonawcę, dokonane przez osoby kierownictwa
idozoru ruchu Zakładu Gorniczego będą wpisywane do odpowiedniej ksiązki (rapońowej, Dziennika
Budowy), znajdującej się w biurze Wykonawcy.
Postępowanie w razie zaistnienia wypadku - ustalenie okolicznoŚci i przyczyn wypadku oraz sporządzenie
wy maganej przepisam i doku mentacji wy pad kowej d okona słuzba B H P Wykonawcy.
Pozostałe obowiązki Wy konawcy :
Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamowienia musi zatrudniac wszystkie osoby na umowę
o pracę przez cały okres tnłania umowy.
Wykonawca na kaŻde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawic biezące dokumenty
potwierdzające, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, o ktÓrych mowa

w pkt,

1).

3)

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robot zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy

4)

Przy realizowaniu robot przyjętych do wykonania na terenie zakładu gÓrniczego Wykonawca zapewnia
kompleksowe kierownictwo, nadzÓr oraz dozor ruchu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje

o pracę pracownikow, o ktorych mowa W pkt. 1) i przekazaĆ ich wykaz Zamawiającemu.

o

5)

ktorych mowa W obowiązującym Prawie Geologicznym

i

Gorniczym

z

dnia

9 czenłca 2011r.

(Dz.U. z2017 r' poz.2126) do szczebla Kierownika Działu Gorniczego. lmienny wykaz ww. osÓb wraz
z kopiami dokumentow kwalifikacyjnych zostaną złoŻone Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji
umowy. W razie zaistnienia zmian, wykaz ten musi byc niezwłocznie aktualizowany przez Wykonawcę.
Zakresy czynności osÓb dozoru Wykonawcy wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zal{adu
GÓrniczego. DozÓr Wykonawcy zobowiązany jest udokumentowac znajomoŚc kopalni, planu ruchu i planu
ratownictwa w zakresie niezbędnym do wykonania zleconych robot, składając w tym celu odpowiednie
oświadczenie. Kserokopie w/w świadectwzostaną złoŻone ZamawiĄącemu przed rozpoczęciem realizacji
umowy.

6)

7)

B)

e)

0E

Wykonawca sporządza schemat organizacyjny - okreŚlający wzajemną podległoŚc osÓb sprawujących
kierownictwo nadzÓr i dozor ruchu nad robotami prowadzonymi na terenie Zakładu GÓrniczego, ktory
stanowic będzie Załącznik nr 3 do umowy.
\AĄlkonawca dostarczy imienny wykaz wszystkich osÓb (dozoru i pracownikow), ktore będą uczestniczyÓ
w wykonywaniu zamÓwienia z podaniem dla osob kierownictwa i dozoru ruchu, ktÓre będą nadzorowały
prowadzenie robÓt, ich funkcji i kwalifikacji do prowadzenia robot na terenie zakładu gorniczego wydanych
przez jednostki nadzoru gÓrniczego, a dla pozostałych pracownikow posiadanych kwalifikacji i uprawnień,
ktory stanowic będzie Załącznik nr 5 do umowy. Ponadto po zatwierdzeniu przez KRZG technologii
wykonywania robot Wykonawca złoŻy u Zamawiającego kopie dokumentÓw poświadczających posiadane
kwalifikacje i uprawnieniaprzez osoby ktore będą realizowaÓ przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robÓt obiektywnie konieczna będzie zmiana osob deklarowanych przez
Wykonawcę w Załączniku nr 5 do umowy' \AĄkonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej rÓwne
kwalifikacjom Wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia prowadzącym
do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowiązany przedłoŻyc Zamawiającemu propozycje zmian, o ktorych mowa w pkt B nie
poŹniej niz w terminie 4 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osÓb do realizaĄt umowy,
a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie tego terminu nie jest mozliwe w najkrÓtszym mozliwym terminie. Przenła w wykonywaniu umowy wynikająca z braku pracownikow
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leząca po stronie Wykonawcy i nie moŻe stanowic
podstawy do przedłuzenia terminu zakończenia robÓt.
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o. o.

10)

Zmiana osÓb, o ktÓrych mowa w pkt B, Wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie Wymaga zmiany

11)

Wykonawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe swoich pracownikow.

umowy.

121

13)

Wykonawca zobowiązany jest w trakcie całego okresu realizacji umowy do posiadania polisy
ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalnościna kwotę nle mniejszą niż 1.000.000'00 PLN. Wraz z podpisaniem umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem tej polisy' W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpożniej w dniu poprzedzającym wygaśnięcle
ubezpieczenla kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczenia pod rygorem
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikÓw Środki ochrony indywidualnej i narzędzia pracy. Winne byc
one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. odziez robocza, odzieŻ ochronna,
zabezpieczająca oraz środki ochrony indywidualnej muszą byc zgodne z obowiązującymi pzepisami
prawa powszechnego' tj. w szczegÓlnoŚci z postanowieniami:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
Rady (UE) 2016/425
dnia 9 marca 2016r
w sprawie środkow ochrony indywidulanej,
$ 221 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz. U. z2017 r. poz.

a)
b)

i

1118)

14)

Dozor \A/ykonawcy zobowiązany jest

Zamawiającego.

15)

do

uczestnictwa

z

w

naradach BHP organizowanych przez

Wykonawca zatrudni odpowiednią iloŚc pracownikow o wymaganych kwalifikacjach wynikających
ze specyfiki robot zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez KRZG technologią
wykonania robÓt, ktÓrzy powinni uzyskać odpowiednie upowaznienia Kierownika Ruchu Za\dadu
GÓrniczego; ponadto zapewni nadzÓr własnych słuzb BHP o odpowiednich do specyfiki robÓt
kwalifikacjach. Po zatwierdzeniu przez KRZG technologii wykonania robÓt, na 4 dni przed rozpoczęciem
robot Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykaz pracownikow wykonujących roboty
na terenie zakładu gÓrniczego zawierający następujące dane personalne: imię, nazwisko, datę urodzenia,

PEsEL' Ww wykaz stanowic będzie podstawę do wydania kań identyfikacyjnych i przepustek
tymczasowych pracownikom Wykonawcy. Wykaz ten będzie na bieząco aktualizowany. W przypadku
zgubienia, zniszczenia (wydanie duplikatÓw) lub nie zdania karty identyfikacyjnej, po zakończeniu prac
Wykonawca zostan ie obciązony kosztem karty identyfi kacyjnej.
Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania wykazu, o ktorym mowa wyzej moze odmÓwiĆ dopuszczenia
do realizacji robot na terenie zakładu gÓrniczego pracownikow Wykonawcy, ktozy byli w przeszłoŚci
zatrudnieni jako pracownicy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o' a stosunek pracy został z nimi rozwiązany
na podstawie artykułu 52 s 1 pkt 1)i3) Kodeksu Pracy. Wtakim przypadku \Ąłkonawca zobow|ązany jest
zabezpieczyc prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy poprzez zatrudnienie odpowiedniej
ilościpracownikÓw, do zatrudnienia, ktorych Zamawia1ący nie będzie miał zastrzezeń w przedmiotowym
zakresie. Uregulowania te obowiązują rownieŻ w przypadku dołączania przez \ĄĄlkonawcę pracownikow
w trakcie realizacji umowy.
Niewykonanie lub niewłaściwewykonanie przedmiotu umowy wynikające z przyczyn wymienionych
powyzej obciąza Wykonawcę i może stanowic podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy.

16)

17)

1B)

1e)

q

S e k ret a

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania badań pracownikow nowoprzyjętych oraz badań
okresowych specjalistycznych.
Wykonawca prowadziÓ będzie szkolenia okresowe swoich pracownikow w zakresie bezpieczeństwa
powszechnego, poŻarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikÓw Zakładu gÓrniczego, ochrony
Środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porządku i dyscypliny pracy, prowadzenia ruchu,
znajomościrejonu prac oraz występujących zagroŻeń, zasad łącznościi alarmowania, zgłaszania
wypadkow. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników, którzy nie wykazują się dostateczną
znajomością przepisow w zakresie tej tematyki'
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyÓ swoich pracownikow od następstw nieszczęśliwych wypadkow
(ŚmierĆ, tnruały uszczerbek na zdrowiu) oraz ponosi pełną odpowiedzialnośc za następstwa wypadkÓw
własnych pracownikÓw powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy olaz w drodze do i z pracy,
a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracownikÓw.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy' ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany
jest o tym fakcie powiadomic Zamawiającego (słuzbę BHP i dyspozytora).
Ustalenie okoliczności przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji
wypadkowej wykona słuzba BHP Wykonawcy z udziałem przedstawic|ela BHP Zamawiającego- stosownie
do Rozporządzenia Rady Ministrowz dnia 01 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 105, poz.870).
W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę:
a) stanu zagroŻenia wymagającego interwencji słuŻb ratownictwa gÓrniczego - Wykonawca
zobowiązany jest do działania zgodnie z poleceniami Kierownika Akcji,
b) stanu zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, nadzwyczajnego zagroŻenia Środowiska
lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Gorniczego - Wykonawca zobowiązany jest natychmiast

z
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o

Wstrzymac prowadzenie robÓt W strefie zagroŻenia, wycofac pracownikÓw w bezpieczne miejsce
oraz powiadomic o tym fakcie ZamawiĄącego (dyspozytora, słuŻbę BHP i osobę odpowiedzialną

20)
21)

za zmianę).

Wykonawca nie będzie zatrudniał pracownikÓw WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. przy realizacji umowy pod
rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy bez prawa do odszkodowania, Zakaz nie dotyczy
pracownikÓw Zamawiającego wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktore na podstawie przepisow
Prawa Pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy.
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności umownejza opoŹnienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przyczyny lezącej po stronie Zamawiającego
lub usunięcia Wad, jezeli będzie ono wynikać
w postaci braku dostaw materiałow lub braku mozliwościodstawy urobku uniemoŹliwiającej realizację robot
objętych umową. Wykonawca zobowiązany jest kaŻdorazowo taki fakt zgłosic dyspozytorowi kopalni.
W przypadku zaistnienia wyŻej wymienionych przyczyn przez okres przekraczający w skali jednego
miesiąca 30% efektywnego czasu pracy określonego w karcie zgodności Zamawiający na wniosek
Wykonawcy zawrze z nim aneks do umowy, wydłuzający okres jej realizacji o czas rÓwny zaistniałym

z

postojom.

vill
1)

2)

3)
4)

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
Robota będzie realizowana po skompletowaniu wszelkiej dokumentacji formalno_prawnej w oparciu
o wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych ( Dz. U. z2017r' 1118 ).
Wykonawca w trakcie wykonywania robÓt zobowiązuje się do przestrzegania przepisow wynikających
z ustawy - Prawo Geologiczne i GÓrnicze, przepisow BHP, zarządzeń PlP i oUG oraz Wewnętrznych
zarządzeń i ustaleń Zamawiającego - poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru robÓt prowadzonych przez
osoby posiadające odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje oraz do wykonania robÓt zgodnie z zasadami
wiedzy gÓrniczej oraz dokumentacją techniczną.
Wykonawca zobowiązany jest stosować rÓwnież inne przepisy obowiązujące w zakładzie gÓrniczym
i ponosi odpowiedzialnoŚĆ za skutki powstałe w wyniku zaniedbań W powyzszym zakresie.
Zabudowę, przebudowę i konsenruacje urządzeń energomechanicznych będących własnoŚcią
Zamawiającego, a przekazanych Wykonawcy do eksploatacji wykonuje Wykonawca W oparciu
o dokumentacje, instrukcje i dopuszczenia tych urządzeń. Urządzenia zmontowane pŻez Wykonawcę
wymagają dopuszczenia do ruchu przez KRZG po dokonanym odbiorze komisyjnym zgodnie
z zasadami określonymi w KWK' Wykonawca odpowiada za stan techniczny obsługiwanych przez siebie
urządzeń.

5)

6)

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośĆfinansową za wszelkie skutki wynikłe z korzystania niezgodnie
z instrukcją z maszyn i urządzen obsługiwanych przez pracownikÓw Wykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoŚć finansową za powierzony mu sprzęt i uządzenia energo mechaniczne, jak rownież materiały. W przypadku koniecznościnapraw lub senvisowania maszyn
i urządzen powierzonych Wykonawcy a uszkodzonych z winy uzytkownika koszt tych napraw, senłisÓw,
częŚci i materiałow ponosic będzie Wykonawca.

IX

obowiązki Zamawiającego:

1)

a)

obowiązki Zamawiającego W zakresie techniczno-organizacyjnym wykonawstwa robot:
Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy zapewnia:
dostarczenie Wykonawcy projektÓw technicznych robÓt stanowiących przedmiot umowy ujętych
w Planie Ruchu Zal{adu Gorniczego
zatwierdzonych przez Kierownika Ruchu Zakładu

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

0ł

S e

i

GÓrniczego,

dostarczenie materiałÓw wsadowych dla wykonania wyrobisk oraz budowy urządzeń dla transportu

urobku

i

materiałÓw, budowy rurociągu przeciwpoŻarowego, spręzonego powietrza
iającego, nstalacj i elektrycznej, utn iociąg u,
doprowadzenie i utrzymanie sieci energii elektrycznej Średniego napięcia oraz dostarczenie energii
elektrycznej do punktu zdawczo-odbiorczego,
doprowadzenie wody i spręzonego powietrza do punktu zdawczo-odbiorczego,
przeprowadzenie pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia, prądÓw błądzących oraz
okresową kontrolę sprzętu przeciwpoŻarowego, wyposazając w ten sprzęt rejon robot,
zabezpieczenie przeciwwybuchowe pyłu węglowego i metanu w zakresie:
budowy zapor przeciwlvybuchowych,
odpowiedniego oczujnikowania metanomierzami,
prowadzenie analizy występujących zagroŻeń W wyrobiskach, w ktorych prace prowadzi
Wykonawca oraz dostarczenie Wykonawcy protokołów komisji ds. zagroŻen metanowych,
wodnych, tąpaniami i innych,
zapewnienie pracownikom VVykonawcy zjazdu i wyjazdu szybem oraz przewÓz do stacji osobowej
najblizej miejscu pracy, na zasadach obowiązujących pracownikow Zamawiającego,
na czas zjazdu na dÓł kopalni pobranie izolujących aparatów ucieczkowych, metanomierzy
i

odwad

n

i

l

iwykrywaczy gazÓw,
wydanie Środkow strzałowych w iloŚciach zapewniających prawidłowe i bezpieczne wykonywanie
robot strzałowych,
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ł)
m)
n)
o)
p)
r)
s)
t)

o. o

dostarczenie Wykonawcy map oddziałowych i innych niezbędnych dokumentow kańograficznych,
oraz sygnalizacji alarmowej ostrzegawczej
dla poszczegÓlnych punktow pracy Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
umozliwienie korzystania z łaŻni goŚcinnej osobom kierownictwa kontrolującym ze strony
Wykonawcy, wyposaŻając je w niezbędny sprzęt,
udzielenie Wykonawcy niezbędnej pełnej informacji o istniejącym ryzyku zawodowym w zakładzie
Zamawiającego,
nadzÓr strazy przemysłowe1Zamawiającego wobec pomieszczenia wraz z mieniem Wykonawcy'
organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrona mienia Wykonawcy
na powierzchni kopalni (nie dotyczy to pomieszczeń przekazanych Wykonawcy w uzytkowanie),
przeprowadzenie kontroli przodka i wyrobisk nie obłoŻonych przez pracownikow Wykonawcy
w okresie świąti dniwolnych od pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych miejsc,
zapewnienie obsługi mierniczo-geologicznejwykonywanych robot gorniczych.
W przypadku zaistnienia wypadku przez pracownika Wykonawcy, ZamawiĄący do czasu przejęcia
dochodzenia wypadku przez słuzby BHP Wykonawcy zobowiązany jest zapewniĆ:
niezwłoczne zorganizowanie pienłszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem wstępnej
opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym,
zabezpieczenie miejsca, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy,
udostępnienie niezbędnych informacji i materiałÓw słuzbie BHP Wykonawcy.
PowyŻsza procedura w koniecznym zakresie dotyczyc będzie rÓwnież pracownikÓw Wykonawcy
wymagających nagłej interwencji lekarskiej.
ZamawiĄący będzie wspolnie z Wykonawcą uzgadniał dla poszczegÓlnych odcinkÓw robÓt prowadzonych
w rejonach szczegołowe zasady wspÓłpracy i odpowiedzialnoŚci' ktÓre ujęte będą w karcie ZgodnoŚci
Prowadzenia Robot, zatwierdzonel przez KRZG WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek.
Zamawiający będzie prowadził zgodnie z art' 112 pkt 2 ,,Prawa Geologicznego i Gorniczego'', egzaminy
dozoru ze znajomoŚci sieci wentylacyjnej kopalni i znajomości kopalni. W przypadku negatywnej oceny
egzaminu Zamawia1ący nie dopuŚci pracownika Wykonawcy do pracy.
W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia postanowień ,,Prawa
Geologicznego GÓrniczego'', Prawa Pracy, Regulaminu Pracy obowiązującego u Zamawiającego,
Zamawia1ący odda go do dyspozycjiWykonawcy.
Decyzje w sprawach jw. nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy na zmianę zakresu
i terminu wykonania przedmiotu umowy.

2)

i

zapewnienie połączenia telefonicznego

i

a)
b)
c)

3)

4)

5)

6)

i

7)

Zasadv iwarunki dostawv materiałow, urzadzeń isorzętu
Punkty zdawczo - odbiorcze dla dostarczenia wody (p.poz.),energii elektrycznej, spręzonego powietrza
transpońu materiałow i urobku są określonew cz. lll nn.Załącznika'
Materiały wsadowe (w ilościach zamawianych przez Wykonawcę), urządzenia, sprzęt i częścizamienne

1)
2)
3)
4)
5)
x
1

2

niezbędne

do wykonania

przedmiotu umowy transpońowane będą przez odpowiednie słuzby

Zamawiającego do punktu zdawczo - odbiorczego. Materiały, urządzenia, sprzęt i częŚci zamienne muszą
od powiadac obowiązującym normom jakościowym.
Wykonawca będzie składałuzgodnione zapotrzebowania na materiały wsadowe i pomocnicze niezbędne
do realizacji przedmiotu umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Zamawia1ący zapewni rytmiczną odstawę urobku od punktu zdawczo - odbiorczego.
W przypadkach awaryjnych Zamawiający dostarczy niezwłocznie materiały, niezbędne do realizowania
przedmiotu umowy.

ReaIizacja przedmiotu zamówien ia
Wymagany termin wykonania zamowienia: do 31 maja2021r.
Przekazanie miejsca rozpoczęcia robÓt nastąpi na podstawie odrębnego protokołu przekazania, spisanego
przez upowaŻnionych przedstawicieli stron. Planowany termin przekazania miejsca rozpoczęcia robÓt 02.01.2020r.

ó

W przypadku, gdy z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy realizacja robÓt będzie przebiegać
z opoznieniem w stosunku do harmonogramu rzeczowo_finansowego robÓt, ktÓry stanowić będzie

Załącznik nr 4 do umowy, Zamawia1ący moŻe Wezwac Wykonawcę do wskazania ostatecznego terminu,
ktorego Wykonawca osią9nie zaangazowanie r'ealizacji robot zgodnie z harmonogramem,
przy załoŻeniu terminowego wykonywania robot objętych umową' Zamawiającemu przysługuje takie prawo
po upływie kaŻdego miesiąca realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zajęcia stanowiska w sprawie terminu osiągnięcia postępu
robÓt, zgodnego z harmonogramem, jednakze okres osiągnięcia wymaganego postępu nie moŻe
byĆ dłuzszy niz kolejny miesiąc realizacji umowy.
W przypadku, gdy zdeklarowany przez Wykonawcę termin osiągnięcia postępu zgodnego
z harmonogramem nie zostanie dotrzymany, Zamawiający moze odstąpic od realizacji umowy z plzyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach harmonogram rzeczowo - finansowy moŻe podlegac aktualizacji
w zakresie przesunięcia terminow realizacji poszczegÓlnych etapÓw robot lub terminu zakończenia robÓt.

do

4

5.

o.
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Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu
7

zakończenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
Przedmiot umowy podlegaÓ będzie częŚciowym odbiorom robot w okresach miesięcznych oraz odbiorowi

końcowemu po zakończeniu robot wraz

Zamawiającemu.
8.

I
10

xl
1.

2.

c.

z

przekazaniem rejonu objętego przedmiotem umowy

odbioru robÓt dokonuje przedstawiciel Zamawiającego W obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy,
potwierdzając w protokole odbioru robÓt, rzeczywisty zakres wykonanych robÓt.

Gotowoścdo odbioru końcowego Wykonawca zgłosi z 3-dniowym wyprzedzeniem. CzynnoŚci odbioru
końcowego n ie mogą przekroczy ć termin u wy n ikająceg o z zaw artej u mowy.
W przypadku stwierdzenia przez komisję nieprawidłowoŚci wykonanych robÓt, rozliczenie nastąpi
po usunięciu nieprawidłowości i po ponownym komisyjnym odbioze z ktÓrego zostanie sporządzony
protokoł, stanowiący podstawę do wystawienia faktury.
Pozostałe wymagania

Wymagana gwarancja: 't8 miesięcy na wykonane roboty.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zleconych robÓt zgodnie z planem ruchu, zatwierdzonymi
technologiami i instrukcjami sporządzonymi przez Wykonawcę oraz w zgodzie z pzepisami wynikającymi
z ustawy Prawo geologiczne i gÓrnicze.
Załoga Wykonawcy powinna byc przeszkolona w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń odstawczych
transportowych oraz posiadac stosowne zaświadczenia uprawniające pracownikÓw Wykonawcy

i

do ich obsługi.

4

Zamawiający, na wniosek Wykonawcy moze udostępniÓ do wglądu mapy dotyczące przedmiotu
zamowienia, ktÓre to stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t'j. Dz.U. z2018 poz.419) Zamawiający przekaze Wykonawcy te dokumenty po
złoŻeniu zobowiązania do zachowania informacji w nich zawańych w poufnoŚci. WzÓr zobowiązania
stanowi Załącznik 6 do SIWZ. Podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
zobowiązanie nalezy przesłac Zamawiającemu W sposÓb zgodny z postanowieniami częściXX slwz.
ZamawiĄący przekaŻe dokumenty niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo podpisanego zobowiązania.

xlt

Wykonawca przed złoŻeniem oferty moŻe na pisemny wniosek zapoznać się z zakresem robot
oraz istniejącymi warunkami techniczno-organizacyjnymi obowiązującymi w KWK Bobrek-Piekary przy
robotach wykonywanych w ruchu zakładu gÓrniczego przez obce podmioty gospodarcze'

Po

uzyskaniu zgody, Zamawiający umozliwi wizję lokalną rejonu prac, będącego przedmiotem

zamÓwienia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Kontakt telefoniczny: Cezariusz Srokosz, tel. 32 718 15 23.
Wizja lokalna nie jest wymagana.

Potwierdzone przez Zamawiającego dokonanie oględzin przedmiotu
zZałącznikiem nr '10 do S|WZ, naleŻy dołączyć do ofeńy'

xlil.

zamÓwienia

zgodnie

Zamawia1ący zapewni Wykonawcy korzystanie z odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego
na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy _ zgodnie zZałącznikiem nr 9 do SIWZ.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: PRZZI2163

FORMULARZ OFERTOWY
Data,

OFERTA
Wykonawca,

Dane Wykonawcy

a w przypadku oferty
ws pó ln ej

Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa Wykonawcy/

Wykon awcÓw składających

ofertę wspolną

Siedziba Wykonawcy (adres)
Nr telefonu
Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu wraz
z nr telefonu iadresem e-mail
Do

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary

ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

Wzwiązku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie przetargu nieograniczonego pn
Wykonanle drążenia przekopu 107 na odcinku 650 m
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie

w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia za cenę:

Wyszczególnienie

Lp

2

1

Szac.
ilość
3

1

Transpoń i zabudowa wozu
wiertn iczego i ładowarki czerpakowe1

2 szt.

2

Transport i zabudowa przenoŚnika
zgrzebłowego typ,,Skat'' z trasą.

1 szt.

i zabudowa napędu
przenośnikataśmowego typu

z

Wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego

Gena
jednostkowa
netto w PLN
4

Wańośćnetto
w PLN
13x4l
5

Stawka
VAT
w o/o

Wańośćbrutto
w PLN

6

7

[5+5 x 6l

Transport
3

(ł

GWAREK-

1 szt.

12OO
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4

5

6

Wykonanie drązenia przekopu 107
w obudowie ŁP8N29-32l A we
wzajemnym odstępie odrzwico 0,8 m
za pomocą wozu wiertniczego, MW
i ładowarki czerpakowei'
Wykonanie drązenia przekopu 107
(przejście z formatu ŁP 8 na format ŁP
12) we wzajemnym odstępie odrzwi do
0,8 m za pomocą wozu wieńniczego,
MW i ładowarki czerpakowei.
Wykonanie drązenia przekopu 107
w obudowie ŁP 1 2lv29-32l 4 l A we
wzajemnym odstępie odrzwi co 0,B m
za pomocą wozu wieńniczego, MW
i

7

8

o

570m

2m

70m

ładowarki czerpakowej.

Wykonanie drąŻenia przekopu '107
po upadzie 15o w obudowie ŁP12lV2932l 4l we wzajemnym odstępie odrzwi
co 0'B^ m za pomocą Wozu
wiertniczego' MW i ładowarki
czerpakowei
Wykonanie na końcowym odcinku
przekopu (o długości40 m) w spągu
wyrobiska wybetonowanego rząpia
wody okapowej o długoŚci 5 m
szerokości 2 m i głębokości1,5 m
wraz ze ściekiemz koryt betonowych
z pokrywą na długości35m', za
pomocą MW i ręcznym ładowaniem

8m

2 szt.

urobku
9

Wydłuzanie trasy przenośnika
taŚmowego

10

11

1

2

13

Zabudowa toru kolejki szynowej
podwieszanej i lutniociągu.
Zabudowa 5 rurociągow: p'poz.
spręŻonego powietrza

i

odwadniającego (2xDN 200,

2xDN'150,'1xDN'100 )
Zabudowa podciągu stalowego na
łukach stropnicowych
DemontaŻ i wytransportowanie
ładowarki czerpakowej i wozu

wiertniczeqo

650m
650m

3400m

650m

2 szt

RAZEM

1'

Działając w imieniu Wykonawcy oŚwiadczam, ze:

1)

podałem cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamowienia opisany wSIWZ. Cena

ofertowa zawiera wszystkie koszty, ktore będą poniesione w celu nalezytego wykonania przedmiotu

zamÓwienia,
akceptuję proponowany przezZamawiĄącego termin płatnościwynagrodzenia naleŻnego na podstawie
umowy, ktÓry wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego,
3) oferuję termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SlWZ,
4) zapoznałem się z SlWZ oraz przyjmuje jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktore zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
5) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. oraz
lnstrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie www.weqlokokskraj.p|, oraz ze w przypadku
zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją,
6) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich.
Działając w imieniu Wykonawcy oŚwiadczam, że, spełniam następujące warunki:

2)

2.

0t

1)
2)
3)

posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie'

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
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4). nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
(z wyjątkiem przypadkow, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego

5)

3.

organu),

nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem Wykonawcy, ktory po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje

zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku u padłego).

oŚwiadczam, Że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera

kolejno

..... ponumerowanych stron.

Numeracją objęte są takze dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).

Załącznikami do niniejszejoferty są dokumenty (oświadczenia)wymienione w SIWZ:
Nazwa nr dokumentu (oŚwiadczenia)

nr strony w ofercie

1.

2.

?

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do S|WZ
Nr sprawy: PRZZI2163

WYKAZ VVYKONANYCH/WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
Lp.

Wańość

Przedmiot zamówienia

zamówienia
brutto zł
(w okresie

ostatnich pięciu
lat

pzed

upływem terminu
składania ofeń)

Data

wykonania

(naleŻy podac:

Pełna nazwa
Odbiorcy
robót

Podmiot
wykonujący
zamówienie

dd/mm/rrrr lub

(w przypadku

dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego

okres od

potenciału)

Nr strony

w ofercie
zawierającej

dokument
potwierdzający

należyte
wykonanie
zamówienia

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieć jego odbior.
W przypadku robót okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisać ,,do nadat'',
pod ając wa ńośczr ealizow aneg o dotych czas za mÓwi e n ia.
- Do Wykazu naleŻy dołączyc dokumenty potwierdzaiace' ze podane w wykazie roboty zostały Wykonane
nalezycie lub są wykonywane nalezycie.

-

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

O-l

S e k reta

z

Ko m i sj i P rz eta rgowej :

G abńe

l

a Lo n cz y k

21

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ|2163

o. o.

Załącznik nr4 do SIWZ
Nr sprawy: PR7Żl2163

vVYKAz NARzĘDzl l URzĄDzEŃ TEcHNlczNYcH DosTĘPNYcH WYKoNAWCY
W CELU REALIZACJI ZAMOWIENIA
Podmiot

Lp

Niezbędna
minimalna ilość

Rodzaj sprzętu

spzętu

llośćsprzętu
będącego
w dyspozycji
Wykonawcy

Dysponuje/
będzie
dysponował

udostępniający

zasoby

(w przypadku

korzystania

znich przez

Wykonawcę)
z

1

3

1

woz wiertniczy

1 szt.

2

ładowarka czerpakowa

1 szt.

3

wiertarki pneumatyczne udarowe

3 szt.

4

Żerdzie wieńnicze z koronkami

iraczkami

4

5

6

3 komplety

5

piły taśmowe pneumatyczne

2 szt

6

zakrętaki pneumatyczne udarowe

2 szt

7

wciągarki

2 szt.

B

łopaty

10 szt.

I

kilofy

1

0 szt.

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

ry
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZI2163

vVYKAz osÓB,
KToRE BĘDĄ UczEsTNlczYC W WYKoNYWANIU zAMoWlENIA
oŚwiadczam,
co naimniei:

Że dysponuję/będę

dysponował osobami zdolnymi

Wymagania Zamawiającego
w zakresie ilościosób
o wymaganych uprawnieniach/
kwalifikacjach

do wykonania

zamÓwienia

!nformacje Wykonawcy na
potwierdzenie spełnienia waru nku
udziału
w postępowaniu

Lp

lmię i nazwisko

2

1

jedna osoba kierownictwa o kwalifikacjach
kierownika działu robot oorniczvch
jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalnoŚci

1

2

liczbie

Podmiot
udostępniający
zasoby
w przypadku
korzystania
z nich przez
Wykonawcę

Nr dokumentu
potwierdzającego
posiadane
uprawnienia/
kwalifikacje
4

5

qorniczei

jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalnoŚci

a

maszvnowei

jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalnoŚci
elektrycznei
jedna osoba dozoru Wyzszego o specjalnoŚci
strzałowei
jedna osoba dozoru WyŻSzego o specjalnoŚci

4
5

6

BHP

po jednej osobie dozoru Średniego
o specjalności gÓrn iczej na kaŻdązmianę

7

roboczą

trzy osoby dozoru Średniego o specjalnoŚci

B

mechanicznej

I

trzy osoby dozoru średniegoo specjalności
elektrycznej

10

jedna osoba o kwalifikacjach instruktora
strzałoweqo

szesnaŚcie osob do obsługi
i konserwacji urządzeń odstawy i transpońu

11

q

3

w
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Nr sprawy PRZZ|2163

Wymagania Zamawiającego
w zakresie ilościosób
o wymaganych uprawnieniach/
kwalifikacjach

Lp.

q

I2

szesnaŚcie osob do prac fizycznych
z kwalifikacjami górnika lub młodszego

13

pięĆ osÓb do obsługi wozu wiertniczego

14

pięc osÓb do obsługiładowarki czerpakowej

15

cztery osoby do obsługi kolejki podwieszanej
spalinowej

WĘGLOKOKS KRAJ Sp' z

lnformacje Wykonawcy na
potwierdzenie spełnienia warunku
udziału
w postępowaniu

o. o

Podmiot
udostępniający
zasoby
w przypadku
korzystania
z nich przez
Wvkonawce

gornika

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk
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WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z

Nr sprawv PRZZ|2163

Wymagania Zamawiającego
w zakresie ilościosób
o wymaganych uprawnieniach/
kwalifikacjach

Lp

16

pięc osob o specjalnoŚci gÓrnika strzałowego

17

pięciu elektrykÓw

18

pięciu Ślusarzy

lnformacje Wykonawcy na
potwierdzenie spełnienia warunku
udziału
w postępowaniu

o. o

Podmiot
udostępniający
zasoby
w przypadku
korzystania
z nich przez
Wvkonawce

oraz pozostałymi osobami posiadającymi uprawnienia/ kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizaĄi zamowienia

(p|eczęc i podpis/y osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Cł!
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WĘGLOKOKS KRAJ Sp' z

Nr sprawy PRZZ|2163

o. o

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZ|2163

Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności

W związku z zainteresowaniem udziałem w postępowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.

Wykonanie drążenia przekopu 107 na odcinku 650 m
dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

działa1ącjako uprawniony do reprezentacji

...''.

...' oŚwiadczam,

ze zobowiązuję się do zachowania w poufnoŚci otrzymanych przeze mnie informacji stanowiących
przedsiębiorstwa Zamawiającego (dalej l nformacji).

tajemnicę

otrzymanych lnformacji nie będę w zaden sposob upubliczniał ani przekazywał innym podmiotom.
Zobowiązuję się do wykorzystania lnformacjijedynie w celu uczestniczenia w postępowaniu.

Zobowiązuję się, ze pracownicy i inne osoby mające dostęp do lnformacji w związku z uczestnictwem
w postępowaniu zobowiążę do zachowania ich w poufności. Za ujawnienie tajemnicy przez takie osoby
odpowiadam tak jak za działania własne.
Jestem Świadomy odpowiedzialnoŚci z tytułu naruszenia powyŻszego zobowiązania.

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

0q

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk
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WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ2163

o. o

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: PRZZ|2163

Kalkulacja cen rob t za wykonanie zamowienial
Robocizna

Wyszczeg lnienie
1

Transport izabudowa wozu wiertniczego iładowarki czerpakowej _

2 szt.

złlm

zł

Przodek

Poza pzodkiem
Razem

2

Transport

'l szt.

i

zabudowa pzenośnika zgzebłowego typ ,,Skat'' z trasą _

Pzodek
Poza przodkiem
Razem

3

Transport izabudowa napędu pzenoŚnika taśmowego typu GWAREK - Przodek
1200 - 1szt.

Poza pzodkiem

4

\Ąfukonanie drązenia pzekopu 107 w obudowie ŁP8N29-32lAwe
wzajemnym odstępie odzwi co 0,8 m za pomocą Wozu wiertniczego,
MW iładowarki czerpakowej- 570m

Razem
Przodek

Poza pzodkiem
Razem

5

\Afukonanie drązenia pzekopu 107 (przejŚcie z formatu ŁP 8 na format

ŁP

12) we wzajemnym odstępie

odzwido 0,8

m

za pomocąwozu

wiertniczego' MW iładowarki czerpakowej_ 2m.

Przodek

Poza pzodkiem
Razem

6

\AĄlkonanie drązenia pzekopu 1o7 w obudowie ŁP12N29-32l4lAwe
wzajemnym odstępie odzwico 0,8 m za pomocą Wozu wiertniczego,
MW i ładowarki czerpakowej - 70m.

Pzodek
Poza pzodkiem
Razem

7

\Ąt}konanie drąŻenia pzekopu 1o7 po upadzie 150 w obudowie
ŁP12N29-32l4lAwe wzajemnym odstępie odzwico 0,8 m za pomocą
wozu wiertniczego, MW iładowarki czerpakowej- 8m.

Pzodek
Poza przodkiem
Razem

q
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Materiał
złIm

zł

Sprzęt

złlm

Razem

ż

złlm

zł

Nr sprawy

?RZZ2163

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z

Robocizna

Wyszczeg lnienie

złlm

Wykonanie na ko cowym odcinku przekopu (o długoŚci40 m)
W spągu wyrobiska wybetonowanego ząpia wody okapowej
o długoŚci5 m szerokoŚci2 m igłębokoŚci 1,5 mwraz ze ściekiem
z koryt betonowych z pokrywą na długoŚci 35m; za pomocą MW
i ręcznym ładowaniem urobku _2 szt.
\Ąfudłuzanie trasy przenoŚnika taŚmowego - 650m

8

9

o. o

zł

Materiał

złlm

ź

Sprzęt
złlm

Razem

zł

złlm

Przodek

Poza przodkiem
Razem
Przodek

Poza przodkiem
Razem
10

Zabudowa toru kolejki szynowej podwieszanej i lutniociągu _ 650m

Przodek

Poza pzodkiem
Zabudowa 5 rurociągÓw: p.poz. spręŻonego powietza
i odwadniającego (2xDN 200, 2xDN150, '1xDN100 )- 3400m

11

Razem
Przodek

Poza przodkiem
Razem

12

Zabudowa podciągu stalowego na łukach stropnicowych

-

650m.

Pzodek
Poza przodkiem
Razem

13

Demontaz i wytransportowanie ładowarki czerpakowej i wozu
wiertniczego - 2 szt.

Przodek

Poza przodkiem
Razem

Pod pojęciem ,,pnodek" Zamawiający rozumie 50 _ cio metrową strefę liczoną od czoła drąŻonego wyrobiska, ścianęw eksploatacji, zbrojeniu bądźlikwidacji.
1

Kalkulacja ma charakter informacyjny, pomocniczy- Wiązące są ceny wskazane pzez Wykonawcę W Formularzu ofertowym.

(pieczęć i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowan ia \AĄlkonawcy
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zł

Nr sprawy

PRZZ2163

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z

Załącznik nr 8 do SIWZ

Nr sprawy: PR7212163

1

2
J

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

Wz r szczegołowego harmonogramu robot g rniczych
Wyszczeg lnienie rob t

Lp.

zabudowa wozu wiertniczego i ładowarki czerpakowej _ 2 szt.
i zabudowa przenoŚnika zgrzebłowego typ ,,Skat'' z trasą - 1 szt.
Transport izabudowa napędu przenoŚnika taŚmowego GWAREK -1200 - 1 szt.
\ĄĄkonanie drązenia przekopu 107 w obudowie ŁP8lv29-32lA we wzajemnym
odstępie odrzwi co 0,8 m za pomocą wozu wiertniczego, MW iładowarki
Transport
Transport

o. o.

1

2

Koleine okresv (miesiące) realizacii przedmiotu umowv
3
4
5
6
7
I I 10 11 12 13 14 15

i

czerpakowej- 570m.
\AĄlkonanie drązenia przekopu '107 (pzejŚcie z formatu

ŁP 8 na format ŁP 12)
we wzajemnym odstępie odzwido 0,8 m za pomocą wozu wiertniczego, MW
i ładowarki czerpakowej _ 2m.
\Afukonanie drąŻenia przekopu 107 w obudowie ŁP12lv29-32l4lAwe wzajemnym
odstępie odrzwi co 0,8 m Za pomocą Wozu wiertniczego, MW iładowarki

czerpakowej - 70m.
\Ąlkonanie drąŻenia pzekopu 107 po upadzie 15o w obudowieŁP12N29-32l4lA
we wzajemnym odstępie odzwi co 0,8 m za pomocą Wozu wiertniczego, MW
iładowarki czerpakowej _ 8m'
\Afukonanie na ko cowym odcinku pzekopu (o długoŚci40 m)w Spągu wyrobiska
wybetonowanego ząpia wody okapowej o długoŚci 5 m szerokoŚci2 m
i głębokości1,5 mwraz ze Ściekiem z koryt betonowych z pokrywą na długości
35m; za pomocą MW i ręcznym ładowaniem urobku _ 2 szt.
\ĄĄldłuzanie trasy przenośnikataŚmowego - 650m
Zabudowa toru kolejkiszynowej podwieszanej i lutniociągu - 650m.
Zabudowa 5 rurociągow: p.poz' spręŻonego powietrza iodwadniającego (2xDN
200, 2xDN'150, 1xDN100 ) - 340m.
Zabudowa podciągu stalowego na łukach stropnicowych _ 650m.
DemontaŻ iwytransportowanie ładowarkiczerpakowej iwozu wiertniczego 2 szt.

(pieczęc i podpis/y osoby/os b upowaznionych
do reprezentowan ia M!konawcy)

Sekretarz Komisji Przeta rgowej : G abi ela Lonczyk

29

16

17

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ|2163

o. o

Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy: PPZZI2163

Miejscowośc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

OSWIADCZENIE
oŚwiadczam, ze w okresie realizacji zamÓwienia pod nazwą:

będą korzystać z następujących odpłatnych usług świadczonych przez Zamawiającego:

Wyszczególnienie

Lp
1

2
3

4

5

6
7
8
9

10
11

12
13
1

4

15
1 o

TAK

NIE

Rejestracja wejści wyjŚc z terenu zakładu pracy
Korzystanie z łaŻni
Korzystanie z lampowni, pochłaniaczv
Duplikat kańy identyfikacyjnejdo systemu R\AM/
wrazz etui (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub
utratv funkcionalnoŚci kańv)
Szkolenie BHP 1-5 osÓb / orupa pow. 5 os
Pranie, szycie' suszenie ubrań roboczvch
Naiem pomieszczeń biurowvch i usłuqowvch
Najem pomieszczeń socialno_bytowvch
Najem pomieszczeń produkcyjnych i
maqazvnowvch
odpadv komunalne _ opłata miesieczna
Dostawa wody - własna
odprowadzanie Ściekow - własne

Energia elektryczna

Cena netto zgodnie
z obowiązującym
u Zamawiającego cennikiem
1,50 złldn
11,00 złldn
9,50 złldn

50,00 złlszt.
70,00 l 50 złlos'
5'40 złlkg
12.00 złlmZlmc
9,00 złlm2lmc
7,00 złlm2lmc
18,50 złlos./mc
5'19 złlm3
8'89 złlm3
wg taryfy dostawcy + kalkulacja

Dz. Enerqetvczneqo

Energia cieplna
Korzvstanie z telefonÓw
Dzieżawa n ieruchomości n iezabudowanVch

wg taryfy dostawcy + kalkulacja
Dz. Enerqetvczneqo
wq. cennika ZIT
1,50 złlm2lmc

*koszI związany z wydaniem kańy RCP w kwocie 50 zł naliczany
będzie w momencie gdy firma świadcząca/realizująca
poszczególne usługi zagubi kańę, zniszczy jąbądŹ teŹ karta utraci swoją funkcjonalnośc ito zarowno w trakcie tnvania umowy
jak i po jej zakończeniu.

oświadczam,że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług przez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy/Dostawcy.

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

Uwagi:
Do ofeńy załączyć oryginał oświadczenia

Sekretałz Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk
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Nr sprawy PRZZ|2163

WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z

o. o.

Załącznik nr 10 do SIWZ

Nr sprawy: PPZZ|2163

Bytom, dnia

Niniejszym potwierdza się, że przedstawiciel firmy
Nazwa
Adres

W dniu/dniach

..'.'...'. W obecności pzedstawiciela Zamawiającego
dokonał wizji lokalnej obiektow
będących przedmiotem postępowania pn. Wykonanie drążenia przekopu 107 na odcinku 650 m dla
potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.

0q

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk
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WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'

Nr sprawy ?RZZ|2163

o

Załącznik nr 11 do SIWZ
Nr sprawy: PPAZ|216

MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWnDczEN lE WYKoNAWGY WsPoLNlE
slĘ o zAMoWlENlE

UBl

EGAJĄCEGo

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie przedmiotu zamowienia.

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

Wypełnia każdy z WykonawcÓw wspÓlnie składających ofertę

01

Sekretan Komisji Pzetargowej:

G

abiela Lonczyk
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WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ|2163

o. o.

Załącznik Nr 12 do S|WZ

Nr sprawy: PRZZ|2163

DATA

NIP

oŚwlłoczEN!E
Niniejszym oŚwiadczamy,

Że

posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKS

Sp. z o.o. przekracza1ące wysokośc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn

przetarg nr:

KRAJ

... ...

przewidywana data otwarcia ofeń:
wysokoŚÓ

Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmienione wierzvtelności wvnikaia z:

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

.

'.

.

'

dnia
z dnia
. z dnia
z dnia
z

data wymagalnoŚci

wartoŚc

data wymagalności

wartoŚc

data wymagalności

wartoŚc

data wymagalnoŚci

wańoŚc

WARToŚc RAZEM
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty I-J płownie:
stanowiącej równowarźośćwadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.: [-J.
oświadczamy, że zaliczenie wienytelnościna poczet wadium uważamy za spełnienie pnez WĘGLoKoKs
KRA,J Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww' faktur VAT do kwoty [-] dlatego też nie
będziemy naliczać odsefek za opoźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w $ 19 Regu/aminu udzielania
zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(-)

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głownego Księgowego
w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)
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WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ|2163

o. o'

Załącznik nr'l3 do SIWZ
Nr sprawy: PPZZ|2163

WYKAZ czĘŚcl zAMoWlENlA JAK|E WYKoNAWCA zAMlERzA PoWtERzYc
DO WYKONA NIA PODWYKONAWCOM

Nazwa iadres
podwykonawcy

L.p.

Zakres czynności, które zostaną
powierzone podwykonawcy

Udział w %

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

PRZZ|2I63

LOKOKS KRAJ

zo.o.

Załącznik nr 14 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy
$ 1. Podstawa zawarcia Umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
Zatwierdzony wynik postępowania PRZZ|2163 o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn' Wykonanie drązenia przekopu 107 na odcinku 650 m dla potrzeb WĘGLoKOKS KRAJ
SpÓłka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.
Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia ( SIWZ).
oferta złoŻona przez Wykonawcę.

1)

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

$ 2. Pzedmiot Umowv
Przedmiotem Umowy jest wykonanie drążenia pzekopu 107 na odcinku 650 m dla potzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o'o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek na warunkach określonych
w niniejszej Umowie.
Wykonawca oŚwiadcza, ze świadczenia przedmiotowych robÓt odpowiadają wszystkim wymaganiom SlWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca oŚwiadcza, Źe oferowany przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob

trzecich oraz jest zgodny

ze

złoŻonąofeńą. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know-how przez przedmiot
ewentualnych roszczeń osob trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku

Umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając
w to koszty zapłacone przezZamawiającego na rzecz osob trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.

1.
2.
3.

$ 3. Cena iwarunki płatności
WartoścUmowy nie przekroczy netto
. PLN, (słownie: złotych 00/100)' Stawka VAT - zgodnie
z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
WańoścUmowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizaĄą Umowy. Wykonawcy nie przysługuje
Żad ne dodatkowe/uzu pełn iające wy nag rodzen ie z tytułu realizacji U mowy.
Ce
ostkowe netto
rciu o ktore
rozliczane
ane ro
o
Cena
Szac.
Lp
Wyszczególnienie
jednostkowa
itość
netto w PLN
2

1
1

2
3

4

5

b

Transport

8

I

3
i

ładowarki czerpakowe

ładowarki czerpakowej.

Wykonanie drązenia przekopu 107 po upadzie 150 w obudowie ŁP12N2932l4l^ we wzajemnym odstępie odrzwi co 0,8 m za pomocą Wozu
wieńniczego, MW i ładowarki czerpakowej
Wykonanie na końcowym odcinku przekopu (o długoŚci40 m)w spągu
wyrobiska wybetonowanego rząpia wody okapowej o długości5 m
szerokoŚci 2 m i głębokoŚci 1 ,5 m wraz ze ściekiemz koryt betonowych z
pokrywą na długoŚci 35m; za pomocą MW i ręcznym ładowaniem urobku
Wydłuzanie trasy przenośnika taśmowego

12

Zabudowa toru kolejki szynowej podwieszanej i lutniociągu
Zabudowa 5 rurociągow: p.poz. spręzonego powietrza iodwadniającego
(2xDN 200.2xD N150, '1xDN100 )
Zabudowa podciągu stalowego na łukach stropnicowych

13

Demontaz i wytranspońowanie ładowarki czerpakowej i wozu wieńniczego

10
11

0q

zabudowa wozu wieńniczego

Transpoń i zabudowa przenośnikazgrzebłowego typ,,Skat" z trasą.
Transport izabudowa napędu przenoŚnika taśmowegotypu GWAREK- 1200
Wykonanie drązenia przekopu 107 w obudowie ŁPBlY29-32lAwe
wzajemnym odstępie odrzwi co 0,8 m za pomocą Wozu wiertniczego, MW
iładowarki czerpakowe J
Wykonanie drązenia przekopu 107 (przejŚcie z formatu ŁP 8 na format ŁP
12) we wzajemnym odstępie odrzwi do 0,8 m za pomocą Wozu wiertniczego,
MW iładowarkiczerpa kowej
Wykonanie drążenia przekopu 107 w obudowie ŁP12lv29-32l4lAwe
wzajemnym odstępie odrzwi co 0,8 m za pomocą Wozu wiertniczego, MW
i

7

i

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk

4

2 szt.
1 szt.
1 szt.

570m

2m

70m

8m

2 szt.
650m
650m
3400m
650m

2 szt.
35

Nrs
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5.
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B.
9.
10.

zo.o.

przypadku, kiedy zrealizowana wańoŚc Umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańości Umowy,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częściUmowy.
Podstawą wystawienia faktury za Świadczenie przez Wykonawcę robot zleconych przez Zamawiającego
będzie wystawiony przez Zamawiającego ProtokÓł odbioru prac, odbiory następowaĆ będą kalendarzowo pienłszego dnia roboczego następnego miesiąca wykonanej roboty, podpisany przez osoby odpowiedzialne
za nadzor i realizację Umowy.
WartoŚć Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje
Żad ne dodatkowe/uz u pełn iające wy nag rod zenie z tytułu rea izacj i U mowy.
Podstawą wystawienia faktury końcowej za świadczenie przez Wykonawcę robÓt zleconych przez
Zamawiającego będzie wystawiony przez Zamawiającego ProtokÓł odbioru końcowego przedmiotu
z amowi e n i a, sporządzony po zakończen u real izacji przed miotu U mowy.
Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentÓw potwierdzających koniecznoŚć dokonania
jejzapłaty, tj. protokołow częściowych bądz końcowych'
Fakturę za realizację Umowy naleŻy dostarczyc ZamawiĄącemu W terminie 7 dni od daty końca okresu
l

i

rozliczeniowego.
Fakturę nalezy wystawiÓ na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, uI. Gen.
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek
i przesłac na powyzszy adres'
:

Jezego Z\ętka

11' Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawieraĆ numer, pod
12.
13.

ktÓrym Umowa
została wpisana do elektronicznego rejestru umÓw Zamawiającego oraz numer zamowienia Zamawiającego.
Zamawiający upowaŻnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez konieczności składania swojego
podpisu.
Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy W całościlub W części,na podstawie dokumentu
poMierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w całoŚci lub częścinp' protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

14.
15. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania
płatności(numeru faktury).

tytułu

16. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę
18.

obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
NaleznoŚci wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze iodsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu
oraz obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z ań. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

1.
2.

Okres realizacji Umowy wynosi:

17

'

1.

2'

1.

3.

realizacii Umowv

Przekazanie miejsca rozpoczęcia robÓt nastąpi na podstawie odrębnego protokołu przekazania, spisanego

przez upoważnionych przedstawicieli stron.

$ 5. Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr 1 do SIWZ).
odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę okreŚla Załącznik nr 2 do Umowy.

s 6. Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją Umowy
oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej roboty wynikających z niniejszej Umowy są:
a) osobą odpowiedzialnąza nadzÓr nad realizacją przedmiotu Umowy, koordynację bezpiecznego wykonania
robot(napodst.Ań.208K'P.)orazuznanienalezytegowykonaniaUmowy jest...........'tel'.......'....
b) w pozostałym zakresie

elektrycznych:
tel. .,. ..
maszynowych:
tel. ...
ds. transportu:
tel. ...
ds. zaopatrzenia materiałowego: tel. ...
ds. RCP:
tel. ...
c) osobą odpowiedzialnąza kontrolę merytoryczną faktury jest - ..
-

2.

g 4. Termin

koordynator
koordynator
koordynator
koordynator
koordynator

ds.

ds.

.

.

'
.

Ze strony Wykonawcy osobą/osobami

.

... tel.

upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej roboty wynikających z niniejszej Umowy są:

a) ... ...
tel. ... ...
b) ... ...
tel .
Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizację Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony
.

Umowy.

c\
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W ramach pełnionego nadzoru z Zamawiający zastrzega sobie mozliwośÓ odmowy dopuszczenia do pracy
pracownikÓw Wykonawcy W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami prawa wyposazenia
pracownikÓW w odziez roboczą, odzieŻ ochronną, środki ochrony indywidualneji narzędzia pracy'

1'
2.

3.
4.

$ 7. Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
Strony mogą W kazdej chwili rozwiazac Umowę na mocy porozumienia stron.

W przypadku niewykonania |ub nienależytego 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 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 ta moze
takze odstąpiÓ od całości,jezeliwykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na
właŚciwoŚc zobowiązania albo ze względu na zamierzony 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
objętej przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni
od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznoŚciach.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, określonego W odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
a) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących
mozliwośc wykorzystania uwolnionych środkÓw produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej
realizacji przez Zamawiającego Świad czeń objętych U mową,
b) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, Że Świadczenie objęte Umową
nie moŻe by ć zrealizowane,
c) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
przy czymza.
- niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji

-

5.
1'

Umowy w całoŚci lub w częŚci;

nienależyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamowienia w sposob niezgodny
ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamowienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-4 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisow kodeksu

cywilnego.

$ 8. Karv umowne
Zamawia)ącv moze naliczyc Wykonawcy kary umowne:

1)

Za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron

z

przyczyn lezących po stronie Wykonawcy

w wysokoŚci '10% wartościnetto niezrealizowanej częściUmowy,

2) Za

kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2o/o wańości netto
niezrealizowanej w terminie częściUmowy,
3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu
terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wartoŚci netto

2.
3'
4'

O\

-

przedmiotu Umowy.

Wykonawca moze naliczyc Zamawiającemu karę umowną za odstapienie od Umowy przez jedną
ze stron z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokości 10% wartoŚci netto niezrealizowanej
częŚci Umowy, co nie dotyczy przypadkow okreŚlonych W s 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 4 pkt a).
Zamawiający moŹe na zasadach ogolnych dochodzic odszkodowania przewyŻszającego wysokoŚc kar
umownych.

W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego
w wyniku:

robÓt objętych Umową innemu Wykonawcy

5.

1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamowionych robot,
2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej róŻnicy pomiędzy kosztami robÓt zamowionych
przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami robot wynikających z przedmiotowej Umowy.

1.
2'
3.
4.

Zmiany Umowy z zastrzeŻeniem ust. 2, 3 i 4 dopuszczalne są tylko za zgodą Zarządu WĘGLoKoKS KRAJ
Sp. z o.o. Wniosek o zmianę Umowy winien zawieraÓ uzasadnienie.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Stron, moŻe nastąpiĆ zmiana terminu realizacji zawartej Umowy,
bez zmiany jej zakresu rzeczowego i finansowego.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, rozliczenie nastąpi za faktycznie
wykonany zakres.
Zazgodą Stron Umowy może nastąpic obniŻenie wartoŚci Umowy bez zmiany jejzakresu rzeczowego.

S e

kreta

$ 9. Zmianv Umowv

z
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Zmiany Umowy nie stanowi
1) Zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu).
2) Zmiana osob odpowiedzialnych zarealizację niniejszej Umowy.
o zmianach określonych w ust.5.1 i 5.2 strony powiadomią się pisemnie.
Zmiany opisane w ustępach 1,2,3,4 dla swej waŻnościmuszą byc zaakceptowane w formie pisemnej przez

5

:

6
7

strony w postaci aneksu.

8

o

Zmiany zakresu finansowego wynikające ze zmiany zakresu rzeczowego nie objętego Wyceną w Umowie,
ustala się w drodze negocjacji cenowych, pomiędzy Wykonawcą a Zamawia1ącym, protokoł z negocjacji
Wymaga zatwierdzenia przez Zarząd lub osoby umocowane w pozostałych przypadkach zmianę zakresu
finansowego naleŻy ustaliĆ na podstawie obowiązujących cen określonychw Umowie.
Niezaleznie od postanowień przewidujących zmiany Umowy Zamawiający, jezeli będzie to uzasadnione jego
sytuacją (w szczegolności ekonomiczna, organizacyjna' procesem produkcji związane z siła wyzszą)
ma prawo ograniczyć zakres przedmiotu Umowy oraz odpowiednio związany ztymzakres finansowy Umowy.
W uzasadnionych przypadkach moze nastąpić zmiana terminu realizacji zawartej Umowy, bez zmiany jej

i

10

zakresu rzeczowego
Umowy).

i

finansowego przez Zamawiającego (poprzez podpisanie przez strony aneksu do

W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznoŚci powodującej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., czego nie mozna było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy
zawiadomienia o wystąpieniu okolicznoŚci uzasadniających rozwiązanie Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moŻe Żądac jedynie wynagrodzenia naleŻnego mu z tytułu wykonania częŚci Umowy.
Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Wykonawcy z tytułu odstąpienia od Umowy rozpatrywane będą

11

w trybie negocjacji zZamawiającym.

Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze związane z brakiem realizac1i pienłotnego zakresu

12

Umowy.

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

7.
B.

q

1'
2'
3.
4.
5.
6.
S e

$ 10. Podwvkonawstwo
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy osobiŚcie
(niepotrzebne skreśliÓ).

l za

poŚrednictwem podwykonawcy*

Wykonawca będzie osobiŚcie wykonywał przedmiot Umowy, z wyłączeniem zakresu:1)...... ktÓry zostanie
wykonany przez podwykonawcę: ... ... .. (dalej jako:,,Podwykonawca'').
Za działania podwykonawcÓw Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowienia dotyczące
obowiązkow związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie Wykonawcy stosuje się
do pracownikow/ osÓb występujących u Podwykonawcy'
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt Umowy z Podwykonawcą. Zamawiający moze
zgłosiĆ uwagi do Umowy z Podwykonawcą W terminie 7 dni od jej przedstawienia.
Wykonawca obowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres Podwykonawcy, zakres
prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentÓw, Świadectw uprawnień, jezeli takie są Wymagane przy
realizacji Umowy, na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy do prac.

Zamawiający moŻe nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych
Umową, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu prac, W szczegÓlnoŚci
jeŻeli Zamawiający poweŹmie wiadomośc iz:
1) Podwykonawca nie wykonał lub nienalezycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub innego
podmiotu prowadzącego działalnoścw sektorze górnictwa'
2) Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej nie gwarantującej nalezytego wykonania powierzonych
mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje zobowiązań publicznych
lub zobowiązań na rzecz innych podmiotÓw),
3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu gÓrniczego lub spowodowania
zagroŻenia dla ruchu zakładu gÓrniczego.
Do zawarcia przez Podwykonawcę Umowy z dalszym Podwykonawcą jest Wymagana zgoda Zamawiającego
i Wykonawcy' Przepisy ust. 2 - 6 w tym przypadku stosuje się odpowiednio'
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań. Wykonawca
zobowiązany jest dokonywaĆ terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami.
$ 11. Zabezpieczenie należvteqo wvkonania Umowv

Wykonawca wniosł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokoŚci 2

kwocie

%

wartoŚci Umowy brutto, tj. w
' ' ' ' zł (słownie: 00/100).
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w jednej z form, wskazanych w SIWZ, tj. .....
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
wskazanych w SIWZ, co nie wymaga aneksu do Umowy.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłościzabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokoŚci.
Zwrot70 % wysokoŚci zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez

Zamawiającego za n a lezycie wy kon an e.
Zamawiający pozostawi 30 % wysokoŚci zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń

wady.
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Zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi nie poŹniej niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi zawady'
osobę odpowiedzialnąza uznanie nalezytego wykonania Umowy i zwrot zabezpieczenia określonow $ 6 ust.
1 pkt. a.

$ 12. Nadzór wvnikaiacv z zarzadzenia środowiskoweqo
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓW prawa w zakresie ochrony
Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla Wykonawcow obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ SpÓłka z o' o'
zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

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

2.
3.

4'

$ 13. Siła wvższa
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeżeli
jej realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec
an i p rzeciwd ziałac przy zachowa n u na lezytej stara n noŚci.
Przejawami siły wyższej są W szczegolnoŚci:
a) klęskiżywiołowe np' pozar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

Strony są zwolnione

z

i

c) powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę
wyŻszą, o czasie jejtnłania 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.

s 14. Ochrona danvch osobowvch

Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywan|em

Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych Środkow ochrony danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczegÓlnoŚci z ustawą
o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 .04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji' wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony

danych osobowych.

Strony oświadczają, ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znĄą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające
do przetwarzania dany ch osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją Umowy, zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania,
a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.
$ 15. Przetwarzanie danvch osobowvch

Zgodnie zart'.13 ust.1 iust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2016/679zdnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 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, 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, będącą podatnikiem od towarÓw i usług posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail sekretariat@weglokokskraj.pl,

1.

2.
3.
4.
5.
6.

0E

www'weg lokokskraj. pl' zw aną dalej Ad

m in

istratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskraj.pl, tel. 32 71816 67.

Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyc reprezentantow
Wykonawcy, właścicielilub pracown ikow.
Dane Wykonawcy są rownieŻ 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 naleznoŚci w oparciu o tzw. prawnie
uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolności z ustawy o podatku dochodowym od
osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane Są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą powyzszych celow.
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Administrator moŻe udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi z zakresu

audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom
upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzĄącym, 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
zamowienia
takŻe
lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przebłttarzania, 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 71816 67 lub
do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna,iŻ przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Wykonawca zobowiązuje się poinformowac w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji Umowy oraz osoby tizyczne prowadzące działalnoścgospodarczą, ktore
zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub
jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
1 ) fakcie przekazania danych osobowych Ad min istratorowi (Zamawiającemu
)
2) przebtvarzaniu danych osobowych przez Ad ministratora (Zamawiającego)
- (jeŻelidotyczy)'
11. Zgodnie z ar1'. 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora (ZamawiĄącego)
obowiązek informacyjny wobec osob, o ktorych mowa w ust' 10, przekazując im treŚc klauzuli informacyjnej,
o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę jako ŻrÓdło pochodzenia danych
osobowych, ktÓry m i dysponował będzie Ad min istrato r (Zamawiający) - (jeże l i dotycz y)

7.

a

5

8.
9.

;

1'

23.
4'

5.

s 16. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie ooufności

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony w Umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji,
ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich pzez Strony w innym celu niz przedmiot Umowy,
mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwlązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetvvarzania na podstawie Umowy

i

są włas n oŚcią Zamawiające

g

o.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentÓw i informacji
pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania
na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawia)ącego i bez wyraznej zgody Zamawiającego
nie mogą byĆ przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby, za ktÓre Wykonawca ponosi
prawną odpowiedzialnoŚĆ, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez korygowane czy udostępnione
jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, która:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnościprzekazana 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 jest takŹe dopuszczalne w następujących
sytuacjach:

1)
2)

6.
7.
B.
9.

q

S

e

Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moŻe ujawniaĆ informacje na Żądanie organów państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane do
zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, Że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej
Umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw 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 , z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych Środkow technicznych iorganizacyjnych

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji

i danych

nieupowaŻnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

zabezpieczĄąc

W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.
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$ 17. Ochrona informacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.22019 r. poz.742).

1'

2.

z

o. o.

dnia 5 sierpnia 2010

r

s 18. Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszaÓ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikow, przedstawicie|i Wykonawcy oraz innych osób
działających w jego imieniu lub na 1ego rzecz i odnosi się w szczegolnoŚci do zachowań, ktÓre mogą
prowadzić do:
1) popełnienia przestępstw określonych w ań. 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2002 o odpowiedzialności
podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary ( j.t. Dz. U. z2019 r., poz. 628),
2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j.t. Dz. U.22018 r., 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 rowniez nie zgadzały się i nie
zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawieielowi drugiej Strony w związku z zamÓwieniem
lub Umową.

1'

2.
3.

$ 19. Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawia1ący zaslrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaznionych
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawia1ącego' Audyt moŻe dotyczyc W szczegÓlności:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizaĄi Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnościz wymaganiamiZamawiającego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie ochrony Środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowan Zamawiającego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas trwania 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
zwypzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
- 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 wnieŚc uzasadnione
uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyzej
terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia pŻez 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;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
- Wykonawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;

-

q

- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje termin
zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag
wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawia1ący odmÓwi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępnie Wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn
|ezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umoŻliwienia rozpoczęcia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuższym niŻ 5 dni roboczych.
Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości0,1 o/o
łącznego wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczęty dzień, w ktorym niemozliwe było
rozpoczęcie/ prowadzeniel zakończenie audytu z przyczyn leŻących po stronie \Ąfukonawcy. W przypadku
ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
Zamawia1ący jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa
w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opoŹnienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/
zakończeniu audytu z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy , przekraczĄącego łącznie 7 dni roboczych
Zamawiający moŻe odstąpić od Umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓŹnienia.
Skutek złozonego oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłoŚc. Z chwilą otrzymania oŚwiadczenia
o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot
budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela
S e
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Zamawia1ącego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej częściUmowy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od Umowy
nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczególności wynikających
z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. odstąpienie

od Umowy nie wyłącza rowniez obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za

niewykonanie/

nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częŚci Umowy oraz obowiązkuzapłaIy kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących

4'
5.
6.
'
7

po stronie Wykonawcy.

Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnościw ramach audytu. Pzedstawiciel 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.
\Ą'!niki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnoŚc realizacji Umowy z 1ej zapisami lub przepisami prawa mogą być
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy \Ąfukonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
Zamawiająceg o wy

1

.

2.

i

kow

a

udytu.

$ 20. Postanowienia końcowe

Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnościzwiązane z koniecznoŚcią bezpośredniego zwrÓcenia

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 obowiązkÓw WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy,
kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzÓr nad realizacją
się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

Umowy ze strony Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)

2)

3.

n

mozliwości zmiany terminu realizacji Umowy spowodowane koniecznoŚcią czasowego wstrzymania
realizacji Umowy w związku z recesja na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla

i stali,

moz|iwoŚci zmniejszenia zakresu Umowy spowodowane koniecznością obnizenia poziomu produkcji
na rynkach Światowych lub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali,
3) możliwoŚci renegocjacji (obnizenia) ceny (cen) za wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku recesji na
rynkach Światowych lub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali.
Wykonawca oświadcza,że 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
pracownikow Zamawiającego' wykonujących na rzecz firm obcych czynności,ktore 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
powyzszych
okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem

w związku z recesją

o

4.
5.

6.
7.

niewaŻnoŚci.

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizac1i 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 rozstrzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron'

Załączniki do Umowy:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy.
Załącznik nr 2 - odpłatne usługi świadczone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją
przedmiotu Umowy.

Załącznik nr 3 - Schemat organizacyjny.
Załącznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
Załącznik nr 5 - lmienny wykaz osob (dozoru i pracownikÓw), ktore będą uczestniczyc w wykonywaniu Umowy.
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ|2163

o. o.

Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień,

ktore zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

oDPŁATNE UsŁUGl śwlłoczoNEPMEZ zAMAWlAJĄcEGo NA RzEcz vVYKoNAWcY
w zwlĄzKu z REALlzAcJĄ PMEDMIoTU UMoWY
Zamawiający będzie odpłatnie Świadczył na rzecz Wykonawcy usługi związane

2.

Umowy,
Stron
odnie

u

Że Zam

ie Świad

n

realizacją przedmiotu

U

Wyszczególnienie

Lp.

z

TAK

NIE

Rejestracja wejśćiwyjŚć z terenu zakładu pracy
Korzvstanie złaŻni
Korzystanie z lampowni, pochłaniaczv
Duplikat kańy identyfikacyjnej do systemu R\Ań/V wraz z etui
(w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utratv funkcionalności kartv)
Szkolenie BHP 1-5 osÓb / qrupa pow. 5 os.
Pranie. szv cie, suszenie ubrań roboczych
lnne (wskazac iakie)

1

2
3

4
5

6
7

Podstawą do obciązenia za wskazane powyzej przez Wykonawcę usługi będzie miesięczny protokoł
sporządzo ny przez Zamawiająceg o, stwi e rdzający kaŻdorazowo za kres świadczonych usług. Protokoł będzie

3

d o wystawie n ia fa ktu ry przez Zamawiające g o.
Dla zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy oraz właściwegoprzeszkolenia pracownikÓw wykonujących
prace W ruchu zakładu gÓrniczego, przed rozpoczęciem robÓt, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są odbyć
szkolenie bhp w zakresie:
obowiązujących w zakładzie gÓrniczym przepisÓw bezpieczeństwa i higieny pracy;
prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pozarowego;

pod stawą

4

-_
- występujących zagrozeń;
- porządku i dyscypliny pracy;
-_ zasad łącznoŚci i alarmowania;
znajomoŚci rejonu prac;
_ sposobu zgłoszenia wypadkow.
5

6.

Szkolenie będzie prowadzone pzez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową, z ktorą
ZamawiĄący ma podpisaną Umowę na świadczenie usług szkoleniowych.
opłata za korzystanie z wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z o bowiązującym w WĘGLoKOKS KRAJ
z o.o. cennikiem

Lp,

Wartośó jednostkowa

Rodzaj Usługi

(netto)

Rejestracja wejśó i wyjśÓ z terenu zakładu pracy

1,50 złldn

2

Korzystanie złaŻni

11,00 złldn

3

Korzystanie z lampowni, pochłaniaczy

9,50 złidn

I

5

Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu R\ A// wraz z etui
(w przypadku zgubienia' zniszczenia lub utratv funkcionalnoŚci kartv)
Szkolenie BHP 1-5 osÓb / grupa pow' 5 os

6

Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych

4

50,00 złlszt

70,00 l50 złlos
5,40 złlkg

lnne (wskazac jakie)
7
7
8

o

10
11

oel

S e

Do wyzej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT
Zamawiający zobowiązany jest kaŻdorazowo poinformowac Wykonawcę na piśmieo zmianach wysokoŚci

stawek,

a

tym samym o wysokościponoszonych opłat. Wprowadzenie przez ZamawiĄącego nowych

wysokoŚci stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do Umowy.
Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego W okresach miesięcznych
daty wystawienia faktury.
Datą zapłaty naleŻnoŚcijest dzień wpływu ŚrodkÓw

z

terminem płatności60 dni od

na rachunek bankowy Zamawiającego.
ZamawiĄącemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w przypadku opoznienia w zapłacie
nalezności w wysokości wyn ikającej z aktualn ie obowiązujących przepisow.
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