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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jórzego zięika
-

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-6
adres strony internetowej : www.weqlokokskrai. pl
Sposob komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
P RoFIL NABYWCY: ad res internetowy : htto s. //d o st awcv-weq ! o ko ks. coio. b iz

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

2. Wyciąg z

Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. ZamawiĄący nie dopuszcza mozliwościskładania ofert częŚciowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofeń wariantowych.
5' Zamawiający nie zamierzazawrzeĆ umowy ramowej'
6. ZamawiĄący nie dopuszcza mozliwości powierzenia zamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcow.

opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamÓwienia jest:
Naprawa dachu magazynu silników elektrycznych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.

2. Sz'zegÓłowy zakres zamowienia oraz Wymagania prawne i

techniczno-uzytkowe określono

w Załączniku nr 1 do S|WZ oraz w przedmiarze robót ktÓry stanowi integralną częścZałącznika
nr 1 do slWZ i dostępny jest w formacie PDF na stronie internetowej WĘGLoKoKs KRAJ śpÓłka
z o.o. w profil u nabywcy : https://dostawcy-weg lokoks. coig. biz.

IV

Termin wykonania zamówienia.
Wymagany okres realizacjizamowienia: 2 miesiące od przekazania placu budowy.

V.

Okres gwarancji:
1. Minimalny Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od daty technicznego odbioru
końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem.
2. Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w częściY Załącznika nr 1 do slwz.

VI

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1' o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktÓrzy spełniają następujące warunki
dotyczące:

1)

1)

posiadania wiedzy i doświadczenla, tj. to znaczy: Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich
lat przed upływem terminu składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, wykonali w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia usługi naprawy lub
wykonania pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z obrÓbkami blacharskimi
o łącznejwańoŚci nie mniejszej niz 35.000,00 zł netto;
5

dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to znaczy
Wykonawcy, ktÓrzy zapewniają w całościniezbędny materiał oraz narzędzia i sprzęt
specjalistyczny, posiadający właŚciwe atesty i dopuszczenia przy czym zastosowane
materiały winny odpowiadac Wymogom wyrobÓw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie;

t-l
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dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawcy,

ktorzy dysponują lub będą dysponowaĆ osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia:
a) co najmniej trzema osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
iaktualnie Wymagane przepisami badania lekarskie do pracy na wysokości powyzej
3m niezbędne do wykonania przedmiotu zamÓwienia.
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania

robotami

W

specjalnoŚci konstrukcyjno-budowlanej

o przynaleŻnoŚci do lzby lnzynierow Budownictwa;

3)
4)
5)

oraz

zaŚwiadczenie

Zamawiający dopuszcza posiadanie kwalifikacji/uprawnień rownoważnych dta wyżej
wymienionych osÓb, tzn. wydanych na podstawie wcześniejszych pnepisow o ite nió
utraciły one swojejwaŻnoŚci w aspekcie zmiany stanu prawnego;
sytuacjifinansowej,

niezalegania z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie'
odroczenie, rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania

decyzji właściwegoorganu,

w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy
po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym posianowieniem sądu,
jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
nieznajdowania się

ocena spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia

na podstawie złożonychprzez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentow.

vil.

i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w cetu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
'1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę WarunkÓw udziału postępowaniu
w
Zamawiający
Wymaga następujących dokumentow i oświadczeń:
1) oŚwiadczenia o spełnieniu warunkow udziału W postępowaniu, złozonego na druku
Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slWZ,
2) wykazu wykonanych i wykonywanych robot budowlanych w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doŚwiadczenia, wykonanych w okresie osiatnich
pięciu lat pzed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalności
jest krÓtszy - w
lvm okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania zgodnie
zZałącznikiem Nr 3 do S|WZ oraz załączeniem dokumentÓw potwierdzających, Że roóoty te
zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukońózone;
3) wykazu osób, ktÓre będą uczestn|czyć W wykonywaniu zamÓwienia zgodnie
zZałącznikiem nr 4 do SIWZ, do wykazu naleŻy dołączyc kserokopie dokumlntow
stwierdzających kwal ifi kacje/u prawn ien ia.
4) aktualnego odpisu z właściwegorejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oŚwiadczenia
w zakresie nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wylątkiem Wykonawców'
ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku
upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu-składania
ofeń, a dla Wykonawcow, ktorzy prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentow
Wykaz dokumentów

5)

6)

ten dokument

oŚwiadczenia o braku zaległoŚci w opłacaniu podatkÓw lub uzyskaniu przewidziane prawem
zwolnienia' odroczenia lub rozłozenia na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiąceg o Załącznik
nr 2 do SIWZ,

oŚwiadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłozenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
złoŻone na druku formularza ofeńowego stanowiąceg o Załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych
podmiotÓw, niezaleŻnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu' iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reatizacji zamowienia,
w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres kozystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia'

do wykonania zamÓwienia lub zdolnościach finansowych innych
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lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymagan iom określonym przezZamawiającego'
W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym
w S|WZ Zamawia1ący Żąda rowniez następujących dokumentÓw i oŚwiadczeń:
oŚwiadczenie Wykonawcy dot. odpłatnych usług Świadczonych przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy w związku z realizaĄą przedmiotu umowy - zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ.

1'

tx

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. Wykonawcy mogą Wspolnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośĆza wykonanie umowy.
2' W przypadku, o ktorym mowa W ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną
z prowadzonym postępowaniem Zamawiającv będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym

3.
4.

pełnomocnikiem.

W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka Wykonawcow wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki
muszą byĆ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegol nych WykonawcÓw składających ofeńę wspÓl ną.
W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspÓlnie, do ofeńy nalezy załączyĆ:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

2)

WykonawcÓw,
dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
jego upadłoŚci, nie zalega
uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezp-ieczenie

z

społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji

3)
5.

6.
x

właŚciwego organu,

oŚwiadczenie

o

solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

-

według Wzoru oŚwiadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazac, ze warunki
dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania
zamÓwienia lub zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośc załączyć
odpowiednie dokumenty (jeślisą wymagane). JeŹeli jeden z Wykonawcow spełnia ot<reślońe
pŻez Zamawia1ącego warunki moŻna przedłoŻyÓ ty|ko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspÓlnej ofeńy WykonawcÓw, ZamawiĄjpcy moze zaŻądać przed
zawarciem umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych WykonawcÓw.

opis sposobu pzygotowania ofeńy.

1'

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

Do oferty naleŻy dołączyc:
wypełniony Formularz ofeńowy zgodnie ze Wzorem jaki stanowi Załączn|k nr 2 do slWZ,
oŚwiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w częŚciVIt, VllI, lx SIWZ,
pełnomocnictwa,
ile umocowanie dla osob podpisujących ofertę nie wynika
z dokumentÓw rejestrowych.
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.

1)
2)
3)

o

ofertę w postępowaniu

o

wyłącznie w forńie pisemnej.

udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyćw jednym egzemplarzu

ofeńa oraz Wszystkie załączniki muszą byĆ sporządzone w języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski
iwrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
oferta powinna być zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń
(załącznikÓw)'

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

oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do
reprezentowan ia Wykonawcy zgod n ie z wymagan iami ustawowymi.

Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania W postępowaniu w imieniu
Wykonawcy naleŻy załączyc do ofeńy w oryginale lub musi wynikac z przedstawionych
dokumentÓw'

Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane' ofeńa powinna byc
zszyta w sposob

iający jej zdekompletowan ie.
nie wymagane przezZamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.
utrud

n

11' Strony zawierające informacje

s/

Sekretan Kon

isji

Pzetargowej: Magdale na Bie

rn

at

3

Nr sprawy PR7Żl2155

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

12. Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byc
złoŻone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem pŻez
Wykonawcę lub przez osoby upowaznione do jego reprezentowania'

i oŚwiadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez \AĄlkonawcę warunkÓw
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowień wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktorym upłynąłtermin składjnia

13' Dokumenty
ofert.

14. Treścoferty musi odpowiadaĆ treści Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia.
'15. Cena ofertowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena
netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do SIWZ.
16' Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia.
17. Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia ' Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień' chyba,

ze prośba o wyjaśnienietreściSpecyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niz 3 dni przed
terminem składania ofert.
1B. TreŚĆ zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
19. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ,
20. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moze przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowaĆ treŚĆ slWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegolności dotyczy kryteriow
oceny ofert, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia,, Zamawia1ący
moze przedłuzyc termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach'
Dokonaną w ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
21. JezeliWykonawca zamieza zamieŚciĆ w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiors_twa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j Dz. U. z2019 r. poz. 10't0)
nie pozniej niŻ w terminie składania ofeń, musi zamieŚcic adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa
ze wskazaniem konkretnego punktu, ktorego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podac
numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treśckazdy
zainteresowany może legalnie poznac. W szczegolnoŚci nie mozna zastzec: nazwy i adresu
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji
iwarunkow płatnoŚci.
X!

Warunki płatności'
Termin płatnoŚciwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całoŚci lub w częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o.

xll.

Wadium.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

xilt.

Zabezpieczen ie należytego wy konan ia u mowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

xlv

opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń.
1. Jedynym kryterium, ktorym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto
przedmiotu zamÓwienia

-

100%.

2.
3.

ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
Za nąKorzystniejszą uznana zostanie oferta z cena najnizszą według okreŚlonego

4'

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

w ust. 1 kryterium.

przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XV

Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku
Nr 8 do SIWZ.

xvt.

Term in związania ofertą.

1'

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu okreŚlonego w SIWZ, jednak nie dłuzej niz
60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
term|nu składania ofert.
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Zawarcie umowy moze nastąpić po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego

przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to

za

zasadne, jest uprawniońy

do wystąpienia do Wykonawcow z wnioskiem o przedłuzenie termin u związania ofeńą o okres do

60 dni.

XVll.

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

-

KWK Bobreł - pieł*łRi:fBf,5iti
76, 41_9o5 Bytom
DziałZamówień i Przetargów - l piętro, pok. Nr 5

il;liriiłi

do dnia .?.4,.tś.'.tf;.. r. do goa'.
Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie

.l)i.ł.5

naleŻy umieściĆ nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem

Postępowanie o udzielenie zamowienia pn.:
Naprawa dachu magazynu silników elektrycznych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK

Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
- nr sprawy PRZZ2155

Nie otwierać przed dniem ).4.,.ł!...:!..q... r. do godz..
2

ó

4
5

6.

7

XVlll.

ofeńy powinny byc zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofert. odpowiedzialnoŚĆ za właŚciwe oznaczenie

i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofeń zmieniĆ lub wycofac ofeńę.
ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

w

innym

miejscu niŻ wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostańie zwrÓcona na adies
Wykonawcy - bez jej rozpatrzenia.
Pzyjmujący 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 ofeńy po upływie terminu do składania ofert.

otwarcie ofeń.

1'

l.h:w

otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw dniu a.!.'.4!.r.!.?... r.

o

goar'.

Ął,ffiw miejscu:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów - l piętro, pok. Nr 8

2.
3.

4.
Xlx.

otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym,
Że dzień' w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza iloŚÓ otrzymanych ofert,
b) otwiera ofeńy w kolejnościich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takŻe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawańych w ofeńach.
Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy okreŚlony w SlWZ zawiera
powyzej 30 pozycji cen jednostkowych,

ofeńy otwiera się równiez w przypadku' gdy Wykonawcy nie skorzystająz prawa uczestniczenia
w częŚci jawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej
lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

Sposób komunikowania.
1. Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ:
pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-gOS Bytom, lub

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdale n a Biernat
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faksem na nr (+48) 32718-11-74,i
b

)

#łTi:':5 5T"-ffiif,:li

o."''

m

"-; pisemnie
na adres: Ruch Bobrek

b i e rn

at@ we

o o ko ks k ra
l

j

p l

ul. Konstytucji 76, 4'l-905 Bytom,

i

faksem na nr (+46; 32718-11-74,

'' y' l"#;li:'J:""'J.:::
d)

-

Hll i [,Tli#if

faksem na nr (+48) 32718-11-74,

xo

n

styt

u cjir 6,

4

1-e 0

5 Byto m,

i

pozostałe oświadczenia i wnioskil
pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

,.*"..

2)

;" JX:',T# J [g,tr? *t"tJ,5#i'
Zamawiający z Wykonawcarni:
Zawiadom ien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazywał wykonawcom
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub

c)

2. osobą

:

drogą elektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

-

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
na stronie internetowejw profilu nabywcy https:l/dosta_Wcv-weqlokoks.coio.biz
udzielającą informacji dotyczących przedmiotu zamÓwienia ze strony Zamawiającego jest:

1) Magdalena Biernat-e-mail: m.biernat@weqlokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

XX. lnformacje dodatkowe.
1' ZamawiĄący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całoścpostępowania prowadzona jest W języku polskim, dotyczy
3.
4.

5.
6.

XXl.

to

rowniez wszelkiej

korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja Przetargowa moŻe Żądac od wykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treścizłozonych ofeń'
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
nie złozyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
u n iewaŻn ien ie postępowa n ia u b od rzucen ie oferty.
oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez Wykonawcow 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,

1)
2)

l

1)
2)
3)

inne omyłki polegające na niezgodnościoferty 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.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art' 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeMłarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U'UE'L.2016.119.1), zwanego dalej
RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Sląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złotych, podatnikiem od
towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,

REGON:270034633;

BDO 000012274, e-mail:

www.weg lokokskraj. pl, zw any dalej Ad

2. Dane
3.

mi

nistratorem.

kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o.o.:

adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 71816 67.
Dane \A/ykonawcy przetv'tarzane będą w celu:
1) Pzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
2) \A/yboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;

3) Przechowywania dokumentacji postępowania

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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o.

przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓWienia do archiwum.
4' Przetvvarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyĆ
reprezentantow Wy konawcy, właścicieli

lu

b pracown kÓw.
i

5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit.
f) RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Społki jest koniecznoŚc przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamowienia.

6. Dane

7

'

Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
Przetwarzanie powyŹszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolności z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy
kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit.
c) RODO.

8. Dane osobowe Wykonawcy prze[ltarzane są wyłącznie w zakresie związanym

z

realizacją

powyzszych celow. Administrator moze udostępniĆ dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom

świadczącymusługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradzM,ta. Dane będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych

osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane
zgodn ie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia' ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane

'l0.

w

11' Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:

12'

iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 200-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia'

XXll. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1'

2.
xxill

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcow, ktÓrzy
złoŻyli ofeńy o wynikach postępowania.

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

za

najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie

Postanowienia końcowe.

1.

2'

Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie podlegają ocenie oferty, ktÓre zostały złoŻone przez Wykonawców wykonujących wczeŚniej
zamowienie dla Zamawiającego z nienalezytą starannością,a w szczegÓlności polegających na:
1) niewykonaniu zamówienia w terminie z przyczyn lezących po stronie \A/ykonawcy,
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakoŚci'
3) niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,

4)

5)

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚc

pon iesien ia przez Zamawiającego dodatkowych nakładow finansowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy zprzyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania

3. z tytułu odrzucenia ofert

4.
5.

Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach okreŚlonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej'
Wszelkie koszty związane
sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat

ze

7

Nr sprawy PR7Z|2155

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

Załaczniki:.

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

Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia

Załącznik Nr 1a

_

Załącznik nr 2

-

Formularz ofeńowy

Załącznik nr

1

Załącznik nr

Wy kaz wy kon ywa nych/wy kon an ych ro bot

3

Załącznik nr 4
Załącznik nr

5

Załącznik nr 6
Załącznik nr

7
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.
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_

Wykaz osob, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia

-

oświadczenieWykonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamówienie

PoŚwiadczenie o odbyciu wizji lokalnej'

oświadczenieWykonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług
Świadczonych przezZamawiającego
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy
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Załącznlk Nr 1 do S|WZ

l.
ll.

ZAKRES RZECZOVVY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
opis przedmiotu zamówienia:
Naprawa dachu magazynu silników elektrycznych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_
Piekary Ruch Bobrek.
Zakres remontu:
Naprawa dachu magazynu silnikow elektrycznych o powierzchni 493m2 i wymiarach 34,00m x 14,50m.
Naprawa obejmie między innymi:
1. Uzupełnienie zeruvanych fragmentow styropapy o grubości50mm oraz powierzchni i wymiarach:
22,96m2 -4,10m x 5,60m i24,20m2 - 11,00m x2,20m, wsumie 47,16m2.
2. ZakoMlienie istniejącej oraz uzupełnionej styropapy do podłoza blachy falistej - na obrzeŻach dachu
w szeŚciu miejscach na 1m2 oraz na pozostałej powierzchni dachu w jednym miejscu na 1 m2.
3. Ułozenie nowego pokrycia dachowego papą z asfaltu modyfikowanego APP lub sBs,
termozgzewalną o gruboŚci minimum 6 mm i gramaturze osnowy co najmniej 200 glmz na dachu
magazynu silnikow elektrycznych, a takze na dachu budynku przyległego o powierzchni 16,00m2

i

wymiarach 4,00m x 4,00m.

4. Wymianę obrÓbek blacharskich komina.
5. Wymianę obrobek blacharskich na krawędziach dachu o długości:

1)
2)
3)
4)

strona zachodnia 34m,
strona wschodnia 34m,
strona połnocna 14,50m,
daszek budynku przyległego 4,50m.

6. Wymianę obrÓbek blacharskich na dwoch pionowych krawędziach budynku o długoŚci 6,80m
nowe z blachy ocynkowanej.

7'

na

Demontaz starych i wymianę rynien na nowe ocynkowane wraz z ewentualną naprawą uchwytow.
DługoŚĆ rynien:

1)
2)
3)

strona zachodnia 34m,
strona wschodnia 34m,
daszek budynku przyległego 4,50m.

8. Demontaz starych i wymianę rur spustowych rynien na nowe ocynkowane wraz zewentualną

naprawą uchwytÓw i podłączeniem od odpływow.
długośćczterech rur spustowych: 6,80m, w sumie 26,80m,
długoŚc dwÓch rur spustowych: 1,50m, w sumie 3,00m,
długoŚc jednej rury spustowej dachu budynku przyległego 4,00m.
9. Czyszczenie i malowanie 4 sztuk włazow dachowych.
1 0.Budowę instalacji odgromowej zwodÓw poziomych, pionowych i ig|ic.
11.Wymianę uszkodzonych szyb okiennych o gruboŚci szkła 4mm iwymiarach: 1,035m x 0,B70m
sztuk oraz 1,10m x 0,98m - 8 sztuk.
1 2.Uty lizację sta rych mate riałow.

1)
2)
3)

lll.

Roboty prowadzone w trakcie realizacji zamowienia muszą byĆ zgodne i odpowiadać przepisom:
1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26.09'1997r. w sprawie ogolnych przepisÓw
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003.169.1650 t.j.).

3.

V

16

Wymagania prawne:

2. Zarządzenie Kierownika Ruchu Zakładu Gorniczego Nr 31-KRZG-2017

IV

-

w sprawie: realizacji robot na powierzchnizakładu gorniczego przez podmioty.
Zarządzenie Dyrektora Kopalni Nr 6B/D/2016 z dnia 9.12.2016r.

z

dnia 03'07'2017r'

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do ofeńy:
1. Kosztorys ofertowy.
Wymagania dotyczące gwarancji :
1. Min. 24 miesiące od daty technicznego odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym

2'
3.

protokołem.

Wykonawca zapewni bezpłatne i natychmiastowe usunięcie wszelkich usterek i awarii powstałych
na skutek nieprawidłowego, nierzetelnego wykonania prac przez pracownikow Wykonawcy
objętych przed m iotem zadania.
Przyjęcie lub odbiÓr robot stanowiących przedmiot umowy w Żadnym przypadku nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności zawady lub inne uchybienia w spełnieniu zadania określonego
'
przez Zamawiającego.
l

d
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Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia Wad z tytułu nieprawidłowego wykonania
zamowienia, nie dopełni obowiązkow wynikających z treŚci pkt 1, Zamawiający uprawniony
będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania nieprawidłowego wykonania zamowienia,
Zamawiający moŻe zlecic wykonanie badań niezaleznemu ekspertowi wskazanemu przez
Zamawiającego. Wprzypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających nieprawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy koszty badań ponosi Wykonawca. WysokoŚć kosztÓw badań
określikaŻdorazowo niezalezny ekspeń.

4. Jezeli
5.

VI

obowiązki Wy konawcy oraz wymagan ia orga n izacyj ne:
1' Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia oraz rodzaj prac, ktÓre Wykonawca obowiązany jest
wykonac okreŚla przedmiar robot, stanowiący integralną częśćdokumentacji z postępowania'
2. Przedmiar robÓt ma charakter pomocniczy, natomiast Wykonawca obowiązany jest wykonaÓ
wszystkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisow, ktore

3.

4'
5.

naleŻy zrealizowaĆ by przedmiot zamÓwienia osiągnął gotowoŚc do eksploatacji.
Wykonawca będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamÓwienia,
to znaczy Wykonawca zapewni w całoŚci niezbędny materiał oraz narzędzia i sprzęt specjalistyczny
posiadający właściweatesty i dopuszczenia, przy czym zastosowane materiały winny odpowiadaĆ
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Jezeli przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, ktÓrych wykonanie jest niezbędne przy
realizacji przedmiotu zamÓwienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyz
Zamawiający uwaŻać będzie, ze zostały ujęte w cenie oferty.
Wprowadzenie przez Zamawiającego robot dodatkowych, koniecznych do wykonania, ktorych nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy moze nastąpic wyłącznie na podstawie aneksu do
umowy poprzedzonego protokołem koniecznościzatwierdzonym przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie za powyzsze roboty ustalone będzie kosztorysem szczegołowym, sporządzonym na

podstawie KNR (Katalog Nakładow Rzeczowych)
ustalonych w ofercie przetargowej tj.:

z

zastosowaniem czynnikow cenotwÓrczych,

a)
b)
c)

6.
7.

robocizna
narzut kosztow poŚrednich
zyskod R+ S+ Kp..............
gdzie: R - koszt bezpośredni robocizny, S - koszt bezpośredni pracy maszyn i sprzętu,
Kp _ koszty poŚrednie'
Ceny materiałÓw i koszty pracy sprzętu w wielkoŚciach nie przekraczających poziomu Średnich cen
krajowych w okresie realizacji wg cennikÓw Sekocenbudu' orgbudu łącznie z kosztami zakupu oraz
wg faktur na materiały nie występujące w cennikach'
Podstawą rozliczenia robÓt wykonanych przez Wykonawcę, będzie stanowił potwierdzony przez
Zamawiającego protokoł wykonanych robÓt według procentowego zaawansowania elementÓw
ustalonych.

Wykonawca przed złoŻeniem oferty może na pisemny wniosek zapoznaÓ się z zakresem robÓt
oraz istniejącymi warunkami techniczno-organizacyjnymi obowiązującymi w KWK Bobrek-Piekary
przy robotach wykonywanych w ruchu zakładu gorniczego przez obce podmioty gospodarcze.
Po uzyskaniu zgody, Zamawiający umozliwi wizję lokalną rejonu prac, będącego przedmiotem
zamÓwienia, po wczeŚniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
l/l/alnialzi
łal 1'1 'l,lQ I 2An e-mail: a.n
tA.
a
Osoby do kontaktu A lalreanrlar
^t
^ ^a,i
^ ^ ^l' ^l-^L -^
a

^,

1

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej poswiadczenie jej odbycia powinno zostać dołączone do
ofefty- zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

8.
9.

Roboty remontowe naleŻy prowadziĆ w sposob zapewniający bezpieczeństwo osob przebywających

na terenie remontowanego obiektu.

Zamawiający n|e przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za'' dozor budowy, zagospodarowanie
placu budowy, utrudnienia z realizaĄązadania, tymczasowego składowania materiałow z demontazu
na placu budowy.
10' Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia systematycznych prac porządkowych w rejonie placu

budowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest:

1) zapewnic bezpieczne przejŚcia dla pieszych, bezpieczny dojazd oraz

2)
3)

4)

d

oznakowanie

obszaru/terenu prac budowalnych,
zapewniĆ bezpieczeństwo osob przebywających w terenie,
prowadziĆ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz. orazutrzymaÓ plac budowy
w nalezytym porządku'
przy1ąć technologię i organizację robot, ktÓra nie spowoduje dewastacjiwykonanych robÓt,

't0
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5)

zorganizowaÓ we własnym zakresie czasowy plac składowy powstały podczas wykonywania
robÓt. odpady budowlane, gruz i Śmieci naleŻy wywieŹc na legalne wysypisko. Koszty Wywozu
jego utylizacją naleŻy uwzględnić W wynagrodzeniu. Wykonawca dostarczy
wraz
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie WW. Wywozu na legalne wysypisko przed
podpisaniem protokołu od bioru końcowego.
12' Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną Wykonawca zrealizuje we własnym zakresie
z miejsc wskazanych przez Zamawiająceg o.
13. Parametry techniczne materiałow iwyrobow uzytych do wykonania zamówienia nie mogą być nizsze
od przyjętych przykładowo w przedmiarach i opisie robot (Załącznik nr 1 punkt ll).
14. Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyc (przed
wbudowaniem tych materiałÓw i uzyskaniu stosownej akceptacji lnwestora) atesty lub świadecMa

z

nstytutu Tech niki Budowlanej.
15. WytwÓrcą i posiadaczem odpadÓw powstałych w trakcie realizacji usługi na
I

zecz Zamawiającego jest
Wykonawca, za wyjątkiem odpadow o kodach'' (170401 miedŹ brąz mosiądz, 170402 aluminium,
170403 ołÓw, 170404 cynk, 170405 Żelazo i stal, 170406 cyna, 170407 mieszaniny metali, 170411
kable inne niŻ wymienione
pozo staj e Zamaw iający

w

170410, ktorych właŚcicielem bez względu na wykonanie usługi

.

16. Zobowiązuje się Wykonawcę do dalszego zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadÓw

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

UWAGA!
Prace mogą byc wykonywane W dni robocze iwolne. Roboty mogą zostać rozpoczęte po protokolarnym
przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy.

Vll.

obowiązkiZamawiającego:

1'

2.
3.

VIll.

Dla umozliwienia wykonania robot ZamawiĄący jest zobowiązany zapewnic:

1) objęcie kontrolą iewidencją wejŚc iwyjŚc pracownikow Wykonawcy na teren Zamawiającego
w sposob i w trybie przyjętym jak dla własnych pracownikow - odpłatnie,
2) korzystanie z łażniprzez załogę Wykonawcy - odpłatnie,
3) korzystanie z wszelkich kopalnianych urządzeń słuzby zdrowia jak: punktu opatrunkowego'
transportu sanitarnego sprzętem Zamawiającegoza pośrednictwem kopalni na dole ipowierzchni
oraz obsługę sanitariuszy na równi z własnymi,
Za świadczenie powyzszych usług Zamawiający obciązy Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
cenamiw czasie obowiązywania umowy' Cennik usług stanowic będzie Załącznik nr 2 do umowy.
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do odpłatnego, na warunkach
określonychodrębnymi umowami:
't) udostępnienia pomieszczen biurowych izaplecza warsztatowo-magazynowego,
2) dostarczenia dla tych pomieszczeń mediow - energii elektrycznej,
Zamawiający przeprowadzać będzie odpłatnie szkolenie wstępne pracownikÓw Wykonawcy
w zakresie Wymaganym przepisami art. 112 ustawy - Prawo geologiczne igÓrnicze, w tym
dotyczące znajomościZakładu GÓrniczego, a w szczegÓlności rejonÓw prowadzonych robÓt,
występujących zagroŻeń oraz uregulowań wewnątrz zakładowych dotyczących przepisow BHP,
regulaminu i dyscypliny pracy.

Wymaganiaorganizacyjne
1. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca dostarczy:
1) Na minimum 5 dni przed rozpoczęciem robot technologia iorganizacja prac oraz zasady
wspołpracy pomiędzy podmiotami, zawierĄąca między innymi wycinkowy schemat organizacyjny
określający podległoŚć oraz pełną dokumentację posiadania niezbędnych kwalifikacji
zawodowych osob skierowanych do realizacji zadania, zaświadczeń z badań okresowych, badań
wysokościowych, szkoleń okresowych, szkolenia wstępnego, przeszkolenia w specjalistycznym
oŚrodku szkoleniowym, kopie Wymaganych uprawnień oraz zaświadczeń z wymaganych

2'

kwalifikacji.

Przy każdej robocle budowlanej Wykonawca dostarczy:
1

)

Protokoły zdawczo_odbiorcze.

2) Certyfikaty CE dostarczonych materiałow - w języku polskim.

3.
lX.

J
s

Wymagane dokumenty po zakończeniu realizacjizadania (wrazz odbiorem końcowym):
'1) Kańa gwarancyjna na wykonaną usługę i dostarczone materiały.
2) Protokoły pomiarow i badań pomontażowych instalacji odgromowej'

Zamawiający zapewni Wykonawcy korzystanie z odpłatnych usług Świadczonych przez Zamawiającego
na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy - zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ.
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Załącznik Nr 1a do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT
Stanowi integralną częŚÓ slWZ i dostępny jest na stronie internetowej

WĘGLoKoKs KRAJ

SpÓłka z o.o.,

w profilu nabywcy: Ę,#ps://dostawcv-weolokoks.coip&iz/ - w formacie pdf

sf
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Data,

OFERTA
Wykonawca,

Dane Wykonawcy

a w przypadku oferty

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

ws pó ln ej

Pełnomocnik
Pełna nazwa

n awcy/
WykonawcÓw

Wy ko

składających ofertę

ws pÓln ą

Siedziba Wykonawcy

(ad res

)

:

Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

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

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

KWK Bobrek

- Piekary

o.

\N zwlązku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamowienia w trybie konkursu ofert pn.

Naprawa dachu magazynu silników elektrycznych w

Piekary Ruch Bobrek

'1.

:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-

oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie

z

wymaganiami określonymi przez

Zamawiającego W Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia za cenę:

Lp

Wyszczególnienie

1

2

1

Naprawa dachu magazynu siIników
elektrycznych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

Wańośćnetto
w PLN
3

Stawka
podatku

vAT

[%l

Wartośó brutto
w PLN

4

5

z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek

2.

Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspÓlnie oświadczam, że
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1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

3.

B)

5.

podałem cenę ofertową oraz cenę jednostkową, ktora zawiera wszystkie koszty poniesione

w celu nalezytego wykonania zamowienia,

oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie
z wymaganiami określonymiw SlWZ,

akceptuję proponowany przez ZamawiĄącego termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od
daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o. wystawionej po wykonaniu pzedmiotu
zamowienia w całoŚci lub częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie
przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia
potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o',
oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w S|WZ w szczpgolnoŚci
w SzczegÓłowym opisie pzedmiotu zamÓwienia oraz lstotnych postanowieniach do umowy,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia'
zapoznałem się
lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie: https://dostawcvweqlokoks.coiq.bizl oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę

z

po stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją

zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
1
2
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
J
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającej wykonanie zamÓwienia,

4

4.

o.

do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynnoŚci związanej
wykonaniem przedmiotu zamowienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

posiadam uprawnienia

z

uprawnień.
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
(z wyjątkiem przypadkow, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego
organu),

2) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem Wykonawcy, ktory po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŹeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i popzez kwidację majątku u padłego).
li

oŚwiadczam, ze jestem związany ofer1ąprzez okres 60 dni.

kolejno

Niniejsza oferta zawiera
Numeracją objęte są takze dokumenty

i

ponumerowanych stron.
oŚwiadczenia (wszystkie załączniki)

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia)wymienione w S|WZ

Nazwa nr dokumentu (oŚwiadczenia)

nr strony w ofercie

1

2
3

( pieczęc i podpisy osoby/osób

u

s't-)t
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Załącznik Nr 3 do S|WZ

VVYKAZ WYKO NANYC HMYKO NYWA NYC H RO BOT B U DOWLANYC H
w okresie ostatnich pięciu Iat pzed upływem terminu składania ofeń

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

Data roboty
Lp.

Przedmiot zamówienia

Wańość
zamówienia
netto
(PLN)

budowlanej

(nalezy podaĆ:
dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa odbiorcy

Uwaga!
Przez wykonanie zamówienia naleŻy rozumieĆ jego odbior.
W pzypadku robót okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisać do nadal,
podając wańoŚc zrealizowanego zamÓwienia przed upĘwem terminu składania ofeń.
- Do wykazu naleŻy dołączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, ze te roboty zostały wykonane lub
są wykonywane nalezycie'

-

*
W przypadku' gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę zobowiązany
jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegolnoŚci dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

(pieczęc i podpisy osoby/osob
upowaŻn ionych do reprezentowania Wykonawcy)

J

.hv
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZI2155

VVYKAZ OSOB,

KToRE BĘDĄ UczEsTNlczYc W WYKoNYWANIU zAMoWlENlA
oświadczam, ze dysponuję/będę dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie:

Wymagania Zamawiającego
w zakresie ilościosób
o wymaganych uprawnieniach/
kwalifikacjach

Lp.

2

1

lnformacje Wykonawcy na
potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postepowaniu
Nr dokumentu
potwierdz.
posladane
lmię i nazwisko
uprawnienia/
kwalifikacje
3

4

Podmlot
udostępniający
zasoby
w przypadku
korzystania
z nich przez
Wykonawcę
5

co

najmniej tzy osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
1

aktualnie wymagane przepisami badania
lekarskie do pracy na wysokoŚci powyzej
3m niezbędne do wykonania przedmiotu
i

zamÓwienia;

co
2

najmniej jedna osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami W specjalnoŚci konstrukcyjno-

budowlanej oraz

o przynaleznoŚci
Budownictwa.

zaŚwiadczenie
lnzynierow

do lzby

oraz pozostałymi osobami posiadającymi uprawnienia/ kwalifikacje zawodowe niezbędne do realizacji

zamowienia.

Do ofeńy należy dołączyć kserokopie dokumentów stwierdzające kwalifikacje/uprawnienia ww. osób.

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

Sekretarz Konisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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Nr sprawy PR72l2'155

o.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Poświadczen ie z wiĄa lokaI nej
przeprowadzonej w

dniu

....2019r.

Niniejszym potwierdza się, ze przedstawiciel firmy:

Nazwa

Adres

w

dniu

w obecnoŚci

przedstawicie|a Zamawiającego dokonał wizji lokalnej

obiektu KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek będącego przedmiotem postępowania w sprawie pn

Naprawa dachu magazynu siIników elektrycznych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_
Piekary Ruch Bobrek

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb ze strony Zamawiającego)

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR7Z|2155

o.

Załącznik nr 6 do
Miejscowośó

slwz

Data

PEŁNA NAZWA PoDMloTU

OSWIADCZENIE
oŚwiadczam, Że W okresie realizacji zamowienia pod nazwą
będę korzystaĆ z następujących odpłatnych usług Świadczonych przez Zamawiającego

Wyszczególnienie

TAK

NIE

Rejestracja weiŚc iwy|ŚĆ z terenu zakładu pracv
Korzystanie z łażni
Korzystanie z lampowni i pochłaniaczv
Duplikat karty identyfikacyjnej do systemu R\M/y' wraz
(w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty
funkcionalnoŚci kartv)
Szkolenie BHP 1-5 osÓb / qrupa pow. 5 os
Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych
Naiem pomieszczeń produkcvinvch i maoazvnowvch
Najem pomieszczeń socialno-bytowych
Najem pomieszczeń biurowvch i usłuoowvch
odpady komunalne - opłata miesieczna
Dostawa wody - własna

odprowadzanie ŚciekÓw
Energia elektryczna

-

1,50 złldn
11,00 złldn
9'50 złldn

50,00 złlszt.

70,00 l50 złlos
5'40 złlkg
7,00 złlm2lmc

9,00 złlmzlmc
12,00 złlm2lm-c

18,50 złlos./mc
od Vl 2019r. 5,19 złlm3
od Vl 2019r. 8,89 złlm3
Wg taryfy dostawcy +

własne

kalkulacja Dz.
Eneroetvczneoo
Wg taryfy dostawcy
kalkulacja Dz.
Eneroetvczneoo
Wq cennika ZIT
1,50 złlm2lmc

Energia cieplna
Korzystanie z telefonow
DzierŻaw a n ieruchomoŚci
lnne (wskazaĆ jakie)

n

Cena netto zgodnie
z obowiązującym
u Zamawiającego
cennikiem

iezabudowanvch

+

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

(pieczęć i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
Uwagi:
Do ofeńy załączyć,oryginał oświadczenia.

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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GLOKOKS KRAJ

zo.o.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

osWlADczENIE WYKoNAWCY WsPoLNIE UBlEGAJĄCEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

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

Wypełnia kaŻdy z Wykonawcow wspÓtnie składających ofeftę'

s

./

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.

o.

Załącznik Nr 8 do S|WZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy z przeprowadzonego postępowania przetargowego zatwierdzający wyniki postępowania
o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.

Naprawa dachu magazynu silników eIektrycznych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
Piekary Ruch Bobrek.
Nr postępowania: PRzzl21 55
2. Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia (slWZ).
3. oferta złoŻona przez Wykonawcę'

z o.o. KWK Bobrek-

s2

1'
2.

Pzedmlot umowv
Przedmiotem umowy jest naprawa dachu magazynu silnikÓw elektrycznych w WĘGLOKoKS KRAJ

Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, na warunkach okreŚ|onych w niniejszej umowie.
Wykonawca oŚwiadcza, ze przedmiot umowy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do
umowy.

3. Wykonawca oświadcza, ze przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu

wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot
umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając
w to koszty zapłacone przezZamawiającego narzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.

s3

1

2.

4
5
6

Cena i warunki nłatności
WartośÓ umowy wynosi/nie pzekroczy netto ogółem ........'...........zł, (słownie:... ...
. .'. .
)
Stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
WartoŚĆ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizaĄą umowy. Wykonawcy nie przysługuje
zad ne dodatkowe/uzu pełn iające wynag rod zenie z tytułu rea lizacj i U mowy.
W przypadku, kiedy zrealizowana wartoścumowy będzie niŻsza od maksymalnej wartoŚci umowy,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częściumowy.
Protokoł odbioru obejmujący całoŚc realizacji zadania zostanie sporządzony i potwierdzony przez
przedstawicieli obu Stron.

Vlraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentÓw potwierdzających koniecznoŚć dokonania jej
zapłaty, tj protokoł odbioru realizacji zadania'
Fakturę za realizac1ę umowy naleŻy dostarczyć Zamawiającemu W terminie 7 dni od daty końca okresu
rozliczeniowego.

7

8.
o

Fakturę naleŻy wystawic na adres

:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41_940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek_Piekary, Ruch Bobrek

i przesłac na powyzszy adres.
Wystawione faktury muszą zostaÓ sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod ktorym Umowa
została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer zamÓwienia Zamawiającego
Zamawiający upowaŻnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez konieczności składania swojego

podpisu.

10

Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy 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 potwierdzającego nalezyte wykonanie
pr1edm]otu umowy w całoŚci lub częŚci np' protokołu odbioru przedmiotu umowy potwierdzon ego przez
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

11

12

Dopuszcza się rozliczanie częściowe'
Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę robót zleconych przez Zamawiającego
będzie potwierdzony przez upowaŻnionego przedstawiciela Zamawiającego protokÓł odbioru robÓt

częŚciowych.
13

Po całkowitej realizacji usługi, podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług
będzie sporządzony przez Wykonawcę Protokoł odbioru wykonanej usługi podpisany W imieniu
Zamawiającego przez osoby odpowiedzialne za nadzor i realizację umowy. ProtokÓł odbioru (częściowy /
końcowy) sporządzony zostanie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia ZamawiĄącemu gotowości do

odbioru robÓt przez Wykonawcę.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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14. Przy zapłacie zoborruiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania
płatnoŚci

(n

umeru faktury).

tytułu

15. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę
obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na fakturach.
17. Nalezności wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byÓ pzedmiotem zastawu
oraz obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 KC,

bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

s4

Termin realizacii umowv

Okres realizacji umowy wynosi

s5

Zakres rzeczowv pzedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznlk nr 1 do Uńowy (Wg ZaĘcznika nr

'1

do SIWZ).

s6

1.

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymiza nadzÓr nad realizacją Umowy

"i:: ::::]:i::

-:::l-':n

':::'n"'?- 'i: i::'!:?'1:"! ':11n1'1n".:]::
. tel,

2' Ze

' :::::"]

f

m1v

śa:

..

strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej usługiwynikających z niniejszej Umowy są:

3

s7

1.

2.
3.

Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykon ania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wyn ikającego z Umowy przez
jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania
Um owy, druga strona w przypadku b ezskutecznego upływu tego terminu, będzie up rawniona do odstaoienia
od umowy eX nunc (od teraz). JeŻeli 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 jejwyboru albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona
ta moze takze odstąpic od całoś
ci, jezeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu
na właściwoŚczobowiązania albo ze względu nazamierzo ny przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej

w zwłoce.

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy eX nunc (od
utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawńien, do wykonywania działalności
lub czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiążek ich posiadania,
teraz)w przypadku

w terminie 14 dniod momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych o(olicznoŚciach.

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

oŚwiadczeniu, w przypadku:
zmian w strukturze organizacyjnejZamawiĄącego, skutkującej tym, ze Świadczenie objęte Umową nie

a)
b)

moze byĆ zrealizowane
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy
przy czym za'.

z przyczyn lezących po stronie

Wykonawcy,

-

4'

niewykonywanie umowy rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całościlub w części;
nienalezyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy W sposÓb niezgodny
ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt reaiizacji umowy ;eśt
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączająmozliwoŚci odstąpienia od Umowy ni podstawie przepisow kodeksu

cywilnego.

s8

Karv umowne

1

Zamawiający moze naliczyc Wykonawcy kary umowne:

1) Za odętapienie

od Umowy przez jedną ze stron

z

przyczyn lezących po stronie Wykonawcy

w wysokoŚci 10% wańoŚci netto niezrealizowanej częŚci Umowy,

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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2) Za kaŻdy rozpoczęty dzień opÓznienia w realizacji przedmiotu Umowy - W Wysokosci O,2% Wańości
Umowy netto.
3) Za opóŻnienie 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 7o wartości
netto przedmiotu Umowy.
w wysokoŚci 0,2o/o wańoŚci netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do
7 dni od powiadomienia Wykonawcy, za kaŻdy dzien zwłoki.
Wykonawca moze naliczyÓ ZamawiĄącemu karę umowna za odstąpienie od Umowy przez jednąze stron
z pŻyczyn lezących po stronie Zamawia1ącego W wysokoŚci 10% ŃartoŚci netto niezrealizowanej części
Umowy, co nie dotyczy przypadkÓw okreŚlonych W s 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiódzenie
Umowy" ust. 3 pkt a).

4)

2.

3.
4.

Całkowita wańośÓ kar umownych i odszkodowań uzupełniających nie moze przekroczyć ceny brutto
przedmiotu umowy określonejw $ 3 ust.1
W przypadku koniecznoŚci zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy

w wyniku:

])
2)

nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizaĄi zamÓwionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy
Ękonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej rÓŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej przez
Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz pizedmiotowej Uńowy.

se

Nadzór vnln ikaiacv z za rzadzen ia środowis koweqo

WtrakcierealizaĄiumoWyWykonawcazooowiązanryeganiaprzepisowpraWa

w zakresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla Wykonawcow obowiązująóej w
SpÓłka zo. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy. '

1.
2.

3.
4.

5.

wĘcr-broKs KRAJ

s10

Siła wvższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewy konanie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy, jezeli jej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyŻszej
Siłę wyŻszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywa lne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie U mowy W całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziałac pzy zachowaniu należytej starannoŚci
Przejawa mi siły wyŻszej są W szczegolności
1)
klęskizywiołowe np. poŻar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,

akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątl.:owy itp.,
powazne zakłÓce nia w funkcjonowaniu transpońu
Strony zobowiąz ują się wzajemnie do niezwłocznego infcrmowa nia o zaistnieniu okolicznościstanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla U mowy
Jezeli okolicznoŚÓ siły wyz szej ma charakter czasowy, jedn ak nie dłuzszy niż siedem dni, realizacja
zobowiązań wy n kających z Umowy ulega przesunięciu o ok res trwania przeszkody
2)
3)

i

s 11
Ochrona danvch osobowvch

1.Stronyzobowiązująsiędoochrony@ostępnionychwzajemnieWzwiązku
z wykonywaniem Umowy,

^
2.
3.
4'

w tym do stosowania organizaoyjnych i tecilnicznych ŚrodńÓw ochrony dańych
osobowych przeM,tarzanych w systemach informatycznych 2lodnie przepisami prawa a w szczógolnósci
1 ustawą o ochronie- dq1vcn osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Raóy (UE)
20161679 z dnia 27.04'2016 r' w sprawie ochrony osÓb'fizycznych w związku z prze1va-rzaniem óańycń
o-sobowyc|"l iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oróz uchylenii dyrektywy 95/46/WE.
.Stronyzobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji' wydanych przózilolski organ nadzoru
lub unijny. organ doradczy zajmujący Się óchroną danych ósooowyón dotycz{cych pizetwarzania
.
i ochrony danych osobowych.
Strony oświadczają,ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znająprzepisy dotyczące och.rony danych osobowych oraz posiadają stosówne upowaznienia uprawniającó
do przetwarzania danych osobowych.
Strony oświadczają,ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacjąumowy, zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i b( długo jak 1est to niezbędne do jej wi konania,
a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienió rośzczeń Stron'Umowy.

Przetwarza

s12

n

ie danvch osobowvc h

Zgodnie z ań' 13 ust.'1 i ust. 2 Rozporządzenia earlamentu turopejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związiu z prze1larzańień danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleria dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiającv informujJ, iz:

\s

u
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1'

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen J ziętkaiwpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego
przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRs
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarow iusług posiidającym
numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO OOOOIZŁT4, e-mait:
sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalejAdministratorem.
2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tet. 32 718 16 67.
3' Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantów
Wykonawcy, właścicielilub pracownikow.
4' Dane Wykonawcy Są rÓwnieŻ przeMvarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw Administratora, a jeŚli
zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci w oparciu o tzw. prawnie
uzasadnione interesy Administratora określonegow art. 6 ust. 1 lit. RoDo.
5' Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne0 rÓwniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku dochódowlm oo
osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy (ooeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
6. Dane osobowe Wykonawcy przetwaŻane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow. Administrator moze udostępnic dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom Świadczącyń usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rÓwniez udostępniane 'p'odmiotom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakreśieniezbędnim do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
7' Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą prżechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
B. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

9.

sprzeciwu.

Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. Z o. o.: adres;41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: ioó@weglokokśkraj.pl , tet.32 71816
67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki z oo_lgs Wars2awa, gdy uzna,
iŻ przeMvarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RoDo.
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9chrona taiem n ic przeds iebiorcv. zachowa

ie pouf ności

1'S!ronyzobowiązująsiędozachowaniawta.1emnnizacyjnych,handlowych
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy óo nlewykórzystywania

2.
3.

n

ich

w jakimkolwiek innym celu niz okreŚlony w Umowie, alakŻe do zachowania w tajemńicy tfcn'informacji,
ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz pizedmiot Umowy,
mogłyby naraziÓ interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomości,ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem przeiwarzania na poośiawie
U mowy są własnoŚcią Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po rozwiązanlu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokuńentÓw i infoimacji
pozyskanych w związku z Umową'

Wykonawca przyjmuje

do wiadomości,ze wszystkie dane będące przedmiotem bądż wynikiem

przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyrazne1 zgody
Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jdtiiet<ówieł osóoy,
itore
Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚÓ, poza zakresem Umowy przeMvarzane' ani tez ńorygowane
czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
ZamawiĄącego' która:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazanta pzez Zamańia1ąóego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie lnformacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
tóxze dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
Wykonawca może w razie potrzeby dzielic się informacjami związanymi z realizacją Umowy ze swoimi
podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy,
zastrzeŻeniem żachowania

'i

4'

5.

1)
2)
3)

jest

1)

2)

poufnoŚci informacji

pzez podwykonawców'

Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej,
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3)

6
7

B.

o

Wykonawca moze ujawniaĆ informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek pzekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności'
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji 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, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkowtechnicznych i organizacyjnych

i

zapewniających ochronę wszystkich pzekazanych informacji
nieupowaŻn ionym dostępem, uszkodzen iem iilub

n

i

danych zabezpiecza1ąc

ieu prawn ioną modyfikacją.

je

przed

W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.
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Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

z dnia 5 sierpnia

2O1O r'

s15

1.

Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszac poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisow
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na 1ego rzecz iodnosi się w szczegolnoŚci do zachowań, ktÓre mogą
prowadzić do:

1)

2)

popełnienia przestępstw okreŚlonych

W art. 16 ustawy

z

dnia

28

pazdziernika 2oo2

o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (t.j. Dz'U.
poz, 628),

popełnienia czynow wskazanych w ustawie
konkurencji (t.j. Dz. U.22019r., poz. 1010).

z

dnia 16 kwietnia 1993 roku

o zwalczaniu

z

2019

r.

r'

nieuczciwej

2.

Wykonawca winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, ze nie wręczał i nie wręczy zadnej darowizny lub prowizji;
jak rÓwniez nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
Zamawia1ącego W związku z zamowieniem lub Umową.

1.

Badania kontrolne (AUDYT)
Wtrakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaŻnionych
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddac się audytowi w terminie i zakresie wsk.azanym pzez
ZamawiĄącego. Audyt moŻe dotyczyc W szczegÓlności:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
2) kwa|ifikacji i uprawnień pracownikow w zakresie zgodnoŚciz wymaganiami Zamawiającego'
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz WeWnętrznych uregulowań Żamawiającego
w zakresie ochrony Środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz WeWnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadan ia przez Wykonawcę Wy maganych dopuszczeń.
Czas trwania audytu moŻe wynieśc od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) Zamawia!ący powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia.
2) Powiadomienie o audycie winno zawierac:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,

s16

2.
3.

-

inne informacje (np. miejsce audytu).

3) Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych 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 przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez.'
_ uwzg|ędnienie ich, albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia.
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:

-
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- Wykonawca W terminie określonym W pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia,
- ZamawiĄący uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje termin
zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przezZamawiającego z uwzględnieniem uwag
wniesionych przez wykonawcę,
- Zamawiający odmowi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępnie Wyznaczony w powiadomieniu.

6) W przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia rozpoczęcia

wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuŻszym niz 5 dni roboczych.
Po upływie tego terminu Zamawiającv jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 %

4

łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym niemozliwe było
rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn lezących po
stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego
wezwania' o ktÓrym mowa W zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opoŹnienia
W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpiĆ od umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od wystąpienia ww. opoŹnienia. Skutek złozonego oświadczenia o odstąpieniu
następuje na przyszłośĆ.Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany
do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego
sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac W celu
rozliczenia wykonanej częŚci umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo
wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających
z wykonanej częściUmowy, w szczegolnosci wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie
obejmującym odebrane dostawyi roboty budowlane/ usługi. odstąpienie od Umowy nie wyłącza rowniez
obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonaniei nienalezyte wykonanie Umowy
w trakcie realizacji wykonanej częŚci Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej
na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczYn lezących po stronie Wykonawcy'
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
kazdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnośc, czynnoŚci te nie będą
powtarzane.

5

6
7

Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną pzekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośÓ realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą byÓ
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu oIrzymania przez
Zamaw iające

g

o wy

n

i

kow

a u

dytu.
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6.

Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznościąbezpośredniego
zwrocenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o. (w tym m.in' uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takŻe wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw iobowiązkÓw WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o. o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzÓr nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji
Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracownikow WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten nie dotyczy
pracownikow Zamawiającego, wykonujących narzecz firm obcych czynności, ktÓre na podstawie przepisÓw
prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest
moŻliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyzszych
okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznoŚci.

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezpoŚrednich. W przypadku braku mozliwoŚci polubownego
rozwiązania sporu W terminie 't4 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron' spor
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla ZamawiĄącego.

Umowę sporządzono

ze Stron.

w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach' po jednym egzemplarzu dla

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat

(yd'

w

kazdej

25

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR7Żl2155

o.

Załączniki do urnowy:
Załącznik nr 1 -Zakres rzeczowy przedmiotu umowy- zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ.
Załącznik nr 2 - odpłatne usługi świadczone przezZamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizaĄą
Załącznik nr 3

Ęu-

-

przedmiotu Umowy.

Przedmiar robÓt.

Sekretarz Komisji Przetargowej

:

Magdalena Biernat
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Załącznik nr 1 do lstotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy

ZAKRES RZECZOVVY PRZEDMIOTU UMOWY

WG zAŁĄczNIKA NR 1 Do

s

./

Sekretarz Konisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień,
ktore zostaną wprowadzone do umowy

oDPŁATNE UsŁUGl ŚwlRoczoNE PRzEz zAMAWlAJĄcEGo NA RzEcz vVYKoNAWcY
WzWlĄzKU z REALIZACJĄ PRZEDMIoTU UMoWY
1

,

2'

Zamawiający będzie odpłatnie świadczyłna rzecz Wykonawcy usługi związ ane
umowy.

z

realizacją przedmiotu

Strony zgodnie ustalają, Że Zamawiający będzie Świadczył następujące usługi:

Lp
1

2

Wyszczególnienie
Re

z terenu zakładu
D upli kat ka rty iden tyfikacyj n ej d o sys temu R\^^/V wraz (
p rzy pad ku zg u b nt
z n i szcze n a u b utraty fu n kcjon a n osct

TAK

NIE

ka
3

4
5

o
7

ie złaŹni

Korzystanie z lampowni i pochłani
Szkolenie BHP
Pranie
suszenie ubrań ro
lnne (wskazac iakie)

3. Podstawą do obciązenia za wskazane powyzej przez Wykon awcę usługi będzie miesięczny protokÓł
porządzon v pzez Zamaw aj ące g o, stwi e rd z aj ąc y kaŻd or azow o zakres Świadczonych usług. ProtokÓł będzie
i

4.

podstawą do wystawien ia faktu ry przez Zamawiającego
Dl a zapewnienia bezpiecznych waru nków pracy oraz właściwegoprzeszkolen ia pracownikÓw
wykonujących
prace W ruchu zakładu gorniczego, przed rozpoczęciem robÓt, pracowni cy Wykonawcy zobowiązani
są odbyĆ

szkolenie bhp w zakresie
obowiązujących w zal<ładzie gorniczym przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy;
prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pozarowego;

-_ występujących zagrozeń;
porządku i dyscypliny pracy;
zasad
łącznościi alarmowania;
znajomoŚci
rejonu prac;
_
sposobu zgłoszenia wypadkÓw.

z ktorą
Zamawiający ma podpisaną umowę na Świadczenie usług szkoleniowych.
6. o'płata-za korzystanie z wskazanych usług naliczana oęozie zgodnie z obowiązującym w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o. cennikiem:
5. Szkolenie będzie prowadzone przez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową,
-

Lp.
1

2

J
4
5

b

Wańośó jednostkowa
netto

Rodzaj Usługi
Rejestracja we ŚĆ i wyjŚc z terenu zakładu pracy
Korzystanie z łażni

Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy
Du pli kat karty d ó ntyfi kacyj neJ d o system u R \^ /V wraz
u bien
zn tsz czen ta lu b
fun kc o nal nosc ka
Szkolenie BHP 1-5 osÓb/grupa pow. 5 os

1,50 złldn

11,00 złldn
prz ypad ku

Pranie, szycie oraz suszenie ubrań roboczych
lnne (wskazać jakie)

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

7

7.

Do wyzej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.

B. Zamawiający zobowiązany jest kazdorazowo poinformować Wykonawcę na piŚmie o zmianach wysokoŚci
stawek, a tym samym o wysokoŚci ponoszonych opłat' Wprowadzeńie przez Zamawiającego nowych
wysokości stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do umowy.
W okresach miesięcznych

9. Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego

10
11.

ś

\o'

z terminem płatnoŚci 60 dni od
daty wystawienia faktury.
Datą zapłaty naleŻności jest dzień wpływu Środkow na rachunek bankowy Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych w - -pźypadku opÓznienia
w zapłacie naleznoŚci w wysokości wyn ikającej z aktuaI n ie obowiązujących przepisow.

Sekretaz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik nr 3 do lstotnych postanowień,
ktÓre zostaną wprowadzone do umowy
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