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o.

SPECYFIKACJA

TSTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWI ENIA

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedziaInością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej : www.weqlokokskrai.pl
Sposob komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częściSlWZ
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 70o do 1500
PRoFlL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcv-weąIokoks.coiq.biz

il.

lnformacje podstawowe.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.,

2.
3.
4.
5.
6,
il1.

zwany dalej Regulaminem.

Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust' 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmować
cały zakres rzeczowy zadania.
ZamawiĄący nie dopuszcza możliwoŚciskładania ofeńy wariantowej.
Zamawiający nie zamierza zawrzec umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości powierzenia częŚci zamowienia do wykonania przez
podwykonawcow.

opis pzedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzieżawionych produkcji ElcKHoFF
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w 2020 roku
2. Szczegołowy opis przedmiotu zamowienia oraz Wymagania prawne i techniczno - uzytkowe okreŚlono
w Załączniku nr 1 do SIWZ'
IV

okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacjizamówienia i warunki gwarancji.
1. Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych złoŹonych w okresie obowiązywania umowy

2.
3.
4.
5.
6.

7

0n

'

okreŚlonym w lstotnych postanowienlach, które zostaną wprowadzone do umowy'
W przypadku' gdy w okresie obowiązywania umowy wańoścumowy nie zostanie wykorzystana, umowa
obowiązywać będzie dla Zleceń wystawionych pzez Kopalnię bądŻ jej poszczegolne Ruchy, do dnia

wykorzystania wańości umowy, ale nie dłuŻej niŻ do dnia 31 marca roku następnego po roku
obowiązywania umowy. o przedłuzeniu okresu obowiązywania umowy do 31 marca ZamawiĄący
poinformuje Wykonawcę pisemnie.
\AĄlkonawca zobowiązuje się świadczyc usługi senłvisowe pzez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni
tygodnia (rowniez w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi
uZamawiĄącego uregulowaniamiwewnętznymi, pzez pracownikÓw o odpowiednich do zakresu prac
doświadczeniu i kwalifikaĄach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - Prawo geologiczne
i

gornicze.

\Ąłkonawca zobowiązuje się prowadzic działania od momentu otzymania zgłoszenia (telefonicznego
Wezwania Senłisowego) w terminach podanych w lstotnych postanowieniach' ktore zostaną wprowadzone
do umowy.

Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi senruisowe

1)
2)
3)

:

na wykonaną usługę senłisową: minimum 'l2 miesięcy, licząc od dnia dokonania przez

Zamawia)ąceg o p roto kola rn eg o od bioru wy kon a n a u słu g i,
na dostarczone fabrycznie nowe częścizamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia przekazania
i

Zamawiającemu,

na dostarczone regenerowane częŚci zamienne: minimum 6 miesięcy od dnia przekazania
Zamawia1ącemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacjitechnicznejczęŚci szybkozuŻywające
się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych iwykonawstwa.
SzczegÓłowe zasady realizacji zamÓwienia i warunki gwarancji zostały określonew Załączniku nr 1 do

SIWZ.

SekretanKomisiiPnetargowei:GabietaLonczyk
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V

o.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
o zamowienie mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają Warunki dotyczące:
1. posiadania Wiedzy i doŚwiadczenia, to znaczy Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - W tym okresie, świadczyli
usługi serwisowe, remontowe lub inne polegające na naprawie maszyn/urządzeń stosowanych
w podziemnych zakładach gorniczych, odpowiadające przedmiotowizamÓwienia w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia o wartościbrutto nie mniejszej niz 720.000,00
PLN,
2' dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

3'

zamowienia,

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynnościtj. do wykonywania usług
remontowych maszyn
urządzeń, ich elementÓw
podzespołow uzytkowanych w podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gorniczych, to znaczy''
- w odniesieniu do maszyn i urządzeń, ich podzespołÓw lub elementÓw budowy przeciwwybuchowej

i

i

:

1) Producent maszyn/urządzeń, ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy;
tub

2) inni Wykonawcy niż wymienieniw ust. 3. pkt. 1) posiadający zdolnośó zakładu remontowego
do wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki

inzynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontÓw urządzeń i podzespołÓw budowy
przeciwwybuchowej zgodnie z pkt. 9.11.2 zał' Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii zdnia23
listopada 2016 r' w sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych
zakładow gorniczych (Dz.U. 2017 poz' 11 18),
4. sytuacji finansowej, to znaczy \AĄkonawcy, którzy posiadają Środki finansowe lub zdolnoŚÓ kredytową
w wysokoŚci nie mniejszej niz 450.000,00 PLN,
W przypadku WykonawcÓw, ktÓrzy WykaŻą Środki finansowe tub zdotnoŚć kredytową w walucie obcej,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP z dnia popnedzającego
dzień w ktÓrym upływa termin składania ofert.
5. niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw gdy uzyskali oni pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na
raty zaległych płatnościlub wstzymanie w całościwykonaniadecyzjiwłaściwego organu,
6. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓW, ktorzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie przewiduje
zaspokojen ia wierzyciel i poprzez li kwidację majątku u padłego.
ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych pnez Zamawiającego dokumentów.
VI

Dokumenty i oświadczenia pzedkładane w celu wykazania braku
postępowania o udzielenie zamówienia.

z

podstaw do

wykluczenia

Zamawiaiącv żada przedłożenia wraz z ofeńa:
1. oŚwiadczenia o spełnien|u warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofeńowego
stanowiącegoZałącznik Nr 2 do SIWZ,
2' wykaz wykonanych, aw przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych równiez wykonywanych usług
senłisowych, remontowych lub innych polegających na naprawie maszynlurządzeń stosowanych
w podziemnych zakładach gÓrniczych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doŚwiadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wańoŚci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcow zgodnie zZałącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz załączenia dokumentow
potwierdzających, Że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie.
3. informacji banku lub społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w ktÓrych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokośćposiadanych środkowfinansowych lub zdolnośÓ kredytową
Wykonawcy, wystawione nie wczeŚniej niz 3 mlesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. aktualnego odpisu z właŚciwego rejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
a w stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub
upadłoŚci za wyjątkiem Wykonawcow, ktorzy po ogłoszeniu upadłościzawarli 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 !ĄłkonawcÓW, ktÓrzy prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentÓw - ten

5.

Otu

S e

dokument;

aktualnego zaŚwiadczenIa właŚciwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzającego,

ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkÓw lub zaŚwiadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania
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6.

o.

decyzji WłaŚciwego organu podatkowego - Wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
aktualnego zaświadczenia właŚciwego oddziału Zal4adu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio,

ze

Wykonawca nie zalega zopłacaniem

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania
decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofeń'
Jezeli \Ałkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiastdokumentow'oktorychmowawpkt4-6składadokumentywystawionewkraju,wktorymma

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt 4 - 6 stosuje się odpowiednio'
Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamÓwienia lub zdolnościfinansowych - innych podmiotÓw, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotÓw
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich pny wykonaniu

zamÓwienia'

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej,,za zgodnośćz oryginałem" prz'ez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do
jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byó składane
wrazz tłumaczeniem na język poIski.
VII

Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiaiacv żada przedłożenia wraz z ofeńa:
1. oświadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza ofeńowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
2. dokumenty w odniesieniu do maszyny i urządzenia budowy przeciwlvybuchowej:
1) w przypadku Wykonawcy będącego Producentem maszynlurządzeń, ktÓrych przedmiot zamÓwienia

a)

dotyczy:

oŚwiadczenia, iz jest Producentem maszynlurządzeń, ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy złoŻone
na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do slWZ,
lub

2) W przypadku Wykonawcy niebędącego Producentem maszynylurządzenia, ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy:
a) oŚwiadczenia Wykonawcy potwierdzającego zdolnoŚc zakładu remontowego do wykonania remontu
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i aktualnymi
normami dotyczącymi remontow urządzeń i podzespołÓw budowy przeciwwybuchowej zgodni z pkt.
b)

9'11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegÓłowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gorniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118)
złoŻone na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do slWZ,
zgodę Wydzierzawiającego na wykonywanie przez Wykonawcę serurrisow maszynlurządzeń, ktÓrych
przedmiot zamÓwienia dotyczy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamÓwienia innych podmiotÓw, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, w szczegÓlności przedstawiając w tym cetu pisemne
zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamÓwienia.

vlil

W celu potwlerdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom okreśIonym w Załączniku nr
do SIWZ, Zamawiaiacv wvmaqa również dołączenia do ofeńv:

1.

IX

Cwl

1

oŚwiadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawańych w Załączniku nr 1 do S|WZ złoŻone
na druku formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slwz.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia' w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w ust' 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

S e
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W sprawie

zamÓWienia. Wszelką korespondencję związaną

z

o.

prowadzonym postępowaniem

Zamawiający będz ie p rowadz ił wyłącz n ie z u sta n owio ny m pełn o mocn kie m.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka WykonawcÓw wspolnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegolnych Wykonawcow skład ających ofertę wspol n ą'
W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspÓlnie, do ofeńy nalezy załączyć:
i

3.

4.

5

6
7

x

1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawcow
2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli
ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia - według Wzoru
oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 6 do SIWZ.
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazac, Że warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnoŚci
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośĆ załączyÓ odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane).
Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia określone pzez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyc tylko
dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspólnej ofeńy WykonawcÓW, Zamawiający może zaŻąda przed zawarciem
umowy, umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.
W pzypadku wnoszenia wadium w formle gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia z treścigwarancji musi wynikać, Że odnosi się ona
zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

opis przygotowania ofeńy.
1. ofertę naleŻy sporządziĆ dokładnie wg dołączonego Formularza ofertowego lub na nim, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Do oferty naleŻy dołączyć cenniki stanowiące Załączniki nr 2a, 2b i 2c
(jeŻelidotyczy) do SIWZ. Wykonawca wZałączniku nr 2b i2c do S|WZ moze dopisaĆ dodatkowe pozycje
cennikowe częŚci zamiennych nowych lub poremontowyeh, czynnoŚci senvisowych zgodnie z podanym
ponizej Wzorem. Wykonawca składający ofeńę do przetargu oprocz wersji pisemnej zobowiązany jest
takŻe do złoŻenia formularza ofeńowego i cennikow częŚci zamiennych, czynnoŚci serwisowych
na noŚniku elektronicznym. Zaleca się, aby cenniki zostały zapisane w formacie Excel (-.xls).
Cennik powinien zawierac ko|umny w następującej kolejnoŚci:
Lp. ( podac liczbę bez kropki),
2. Nr rysunku, nr katalogowy (W przypadku brak numeru rys; numeru katalogowego pole naleŻy
pozostawić niezapisane),
3. Nazwa ( nazw podzespołu/częścinie moze zawierać znaku ,, ; ''),

1'

4. Cena |złl netto (podana W

formacie liczbowym np. 10538,58 (bez spacji z przecinkiem,

z dokładnoŚcią do dwoch miejsc po przecinku).

Uwaga: Nie nalezy scalaÓ poszczegolnych komorek
wzór'.
Lp.
1

2
3

cy

Nazwa części

Nr rysunku
Nr kataloqowv

4567890
Rys 34579

podzespołu

Czuinik r-789
Regulator

Cena jednostkowa
netto IPLN/JMl
12.50

16987,68

Nakrętka

2.
3.
4.
5.
6.

Treśc ofeńy musi odpowiadać treści slWZ.

7.

do ofeńy'
oferta powinna zawierac spis wszystkich przedkładanych dokumentow izałącznikÓw.

1.50

Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofeńę.
ofertę w postępowaniu
udzielenie zamÓwienia składa się wyłącznie w formie pisemnej w jednym
egzemplarzu.

o

ofertę naleŻy sporządzic Wg dołączonego Formularza ofertowego lub na nim,

zgodnie

zZałącznikiem Nr 2 do SIWZ.
oferta musi byĆ sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny być
przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski iwlazz tłumaczeniem dołączone pzez Wykonawcę
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8.

Pełnomocnictwo do podpisywania ofeńy i do występowania W postępowaniu W imieniu Wykonawcy musi
wynikac z przedstawionych dokumentow lub byc dołączone do ofeńy w oryginale, lub kopii potwierdzonej
za zgodnoŚc z oryginałem.
Dokumenty muszą byc składane w oryginale lub kopii poŚwiadczonejza zgodnoŚĆ z oryginałem przez
Wykonawcę lub przez osoby upowaŻnione do jego reprezentowania'
10. Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofertę.

9.

11. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. oferta powinna być zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalnośÓ itp') nie podlegają ocenie.
12. ofeńa składa się z:
a) Formularza ofeńowego sporządzonego zgodnie z wzorem _ Załącznik Nr 2,2a,2b i 2c (jeŻeli
dotyczy)do SIWZ.
b) oświadczeń idokumentÓw, o ktorych mowa w częściVl, Vll, Vlll, lx, xl slWZ.
c) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofeńę nie wynika z dokumentÓw
rejestrowych.

13. Jezeli \AĄkonawca zamieza zamieścićw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t j Dz.U. z 2019 poz' 10'10) nie pÓzniej
niz w terminie składania ofert, musi zamieŚciÓ adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze wskazaniem
konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podaĆ numery stron zawierające
informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji
powszechnie znanych lub tych, ktorych treŚć kaŻdy zainteresowany moŻe legalnie poznac.
W szczegÓlności nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkow płatnoŚci.
14. lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostaÓ przekazane
w taki sposÓb, by Zamawiający mogł z łatwościąokreŚlic zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci
przekazanych dokumentÓw i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
okreŚlonych w ustawie.

xl

Wadium.

1'
2.

Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium w wysokości: 18ooo,oo
osiemnaście tysięcy złotych 00/1 00).
Wadium moze byc Wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.
4.

w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Termin waznoŚciwadium musiodpowiadaÓ co najmniejterminowi związania ofertą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych' nalezy

5.

6.
7.

a)
b)
c)
d)

PLN

(słownie:

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

złoŻyc w KASIE KWK ,,Bobrek-Piekary'', ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna w godz.
od 730 do 1030 iod 1130 do 1430) w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania
ofeń. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złoŻenia na|ezy załączyć do pozostałych
doku mentow ofertowych.

Wadium w pieniądzu naleŻy wpłacac przelewem na konto bankowe WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o.
BGz BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpoŹniejdo dnia igodziny
składania ofeń zwpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:,,Wadium na przetarg nr PRZZ/2139
pn. Świadczenie usług sełwisowych kombajnow ścianowychdzierŻawionych produkcji ElCKHoFF
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o. KWK Bobrek_ Piekary w 2020 roku'
oryginał lub kopię tego dokumentu nalezy załączyc do pozostałych dokumentÓw ofertowych.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wykonawca zamierzający złoŻyc wadium w formie zablokowania wymagalnych wierzytelnoŚci składa
oŚwiadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie wiezytelnoŚci przysługujących Wykonawcy
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' ul. Gen. J. Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion

Finansowy. Pion Finansowy sprawdza możliwoŚc zaliczenia wierzytelności na poczet wadium

przyjmując zasadę, iŻ na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleŻnoŚci z terminem
wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofeń.
Po pozytywnejweryfikacji Pion Finansowy blokuje naleznoŚciw systemie. oświadczenie potwierdzone
przez Dyrektora ds. finansowych lub Głownego Księgowego, stanowić będzie dowÓd wniesienia
wadium i jest składane pzez Wykonawcę wraz z ofeńą przetargową' WzÓr oŚwiadczenia dot.
wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się
o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do sl\^lz.

0łol

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Gabńela Lonczyk
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o.

ZamawiĄący zwraca Wadium Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po Wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub po uniewaznieniu postępowania z Wyjątkiem Wykonawcy, ktÓrego oferta
została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktÓrego ofeńa została wybrana jako

8

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia ządano. ZamawiĄący zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofeńę przed upływem terminu składania

ofert.

o

Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione'
Zamawia1ącv moze zatrzymać wadium wraz odsetkamijezeli:
\Ąłkonawca odmowił podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach określonych

10.

1)
2)
3)
4)

w ofercie,

Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było
objęte Specyfikacją lstotnych Warunkow Zamowienia'
zawarcie umowy stało się niemozliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
w przypadku określonym w ust' 13.
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
Po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować
Wykonawcę, o moŻliwoŚciodbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

11.
12.

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 obowiązującymi przepisami.
Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany ofeńy przez Wykonawcę po otwarciu ofert
przez Komisję Przetargową.

13

xil

Zabezpieczen ie należyteg o wy konan ia umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

xlll

Kryteria oceny ofeń isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
'1. oferta najkorzystniejsza moze zostaÓ wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania
ostatecznej ceny Zamawia1ący przewiduje mozliwoŚc przeprowadzenia uzgodnień prowadzących
do obnizenia cen z Wykonawcą, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę zgodnie z $ 26 Regutaminu.
Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunkow i cen zostanie
potraktowane jako zmiana ofeńy w rozumieniu $ 23 ust. 10 Regulaminu.
2. Kryterium oceny ofeń będzie : cena - 100% liczona jako bilans oferowanych cen jednostkowych,
tj. ryczałtowej stawki roboczogodziny serwisowej i istotnych dla Zamawiającego częścizamiennych.
WartoŚÓ

oceniana będzie-obliczona w toku neqocjacji w następujący sposÓb
Wz = Wn + Wcz w ujęciu Wagowym

:

gdzie:
Wz

-

WartoŚć oceniana,

Wn- wańoŚc punktowa wy|iczona w oparciu o stawkę roboczogodziny senłisowej
Wę=
Wcz

- wańoŚc
Wcz

minimalna ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej

badana ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej

x20

punktowa wyliczona w oparciu o istotne dlaZamawia1ącego częŚci zamienne,
minimalna wańościstotnych dla Zamawiającego części zamiennych
=

badana wartoŚÓ istotnych dla Zamawiającego częścizamiennych

xB0

ofertą najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyŻsząwartoŚcią ocenianą W,.

3.
4.

CN

S e

Zamawia1ący dokona wyliczenia cen jednostkowych wszystkich pozyĄi cennikowych netto przyjętych
do rozliczania umowy z uwzględnieniem upustu uzyskanego w toku uzgodnień wg matematycznych
zasad zaokrąglania do dwÓch miejsc po przecinku.
Wańośćumowy brutto będzie rÓwna kwocie jakąZamawiający zamielza przeznaczyć na realizację
zamÓwienia powiększonej o podatek VAT.
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XIV

Warunki umowy itermin płatności.
1' lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku nr 8

2'

XV

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

Termin i miejsce składania ofeń.
1. ofeńę naleŻy złoŻyĆw jednym egzemplarzu' w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu _ w zaklejonej
kopercie w następującym miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DziałZamowleń i Przetargów - l piętro, pok. nr 5
rln dn ia )A 1 4,n'19 r dn nndz 9"1 5

2.
3'
4.
5.
6.
7

- rll.

do SIWZ.

Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub częŚci
np. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

Termi n związania ofeńą.
1. Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofeńą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2'
XVI.

o.

'

iadres
zdo
Na
u - zakle one
rcte na
umrescrc
czenie usług serwisowych
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr P?ZŻl2139 pn
kombajnów ścianowych dzieżawionych produkcji EICKHoFF dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - P
w 202o roku Nie otwieraĆ
dniem
oferty powinny byc zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan nienaruszony
do czasu otwarcia ofert. odpowiedzialnośc za właściweoznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi
Wykonawca.

Wykonawca moŻe przed upływem terminu składania ofeń zmienic lub wycofac ofertę.
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, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy - bez jej
rozpalrzenia.
Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofeńą nosi śladynaruszenia zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofeń stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofert.

otwarcie ofeń.
1. otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów - l piętro' pok. nr 8
w dniu 28.11.2019 r. o oodz. 9:30

2.
3.

otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
W częŚcijawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza iloścotrzymanych ofeń,
b) otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy \Ą/ykonawcÓw, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunków płatnoŚci zawańych w ofeńach. Ceny ofert
nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy określony w S|WZ zawiera powyzej 30 pozycji cen

4.

jednostkowych.

ofeńy otwiera się rownieŻ w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia
częŚci jawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej

w

lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofeń.
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xvill.

o.

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.

1.

Zamawiającv ustala następujący Sposob komunikowania się:
1) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74, i
- drogą elektroniczną na adres: g.lonczyk@weqlokokskraj.p|

b) uzupełnianie dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom,
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadomien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazyw ał wy konawcom :
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numerwskazany w ofercie, lub
i

i

c)

2'
xrx.

drogą elektroniczną:
- na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
internetowej w profi u nabywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. biz
osobą udzielającą informacji ze strony Zamawia1ącego jest:
Gabriela Lonczyk - e-mail: g,lonczyk@weglokokskraj,pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00'

na

stronie

I

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1' Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamowienia
winny być przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
2. \Ąłkonawca moze zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzielic wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treściS|WZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofeń.
3. Treśczapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wlaz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej.

4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SlWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄący moze przed upływem terminu

składania ofert

zmodyfikowac treśĆSlWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczególności dotyczy kryteriow oceny ofeń,
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia' Zamawiający moze przedłuŻyc
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach' Dokonaną w ten sposÓb
modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

XX

Ctn

lnformacje dodatkowe.
1' Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych'
2. Komisja moŻeŻądać od Wykonawcy wyjaśnieńdotyczących treścizłożonejofeńy'
3. Komisja kaŻdorazowo Wzywa \AĄlkonawcę, ktÓry w terminie składania ofert:
'l) nie złozył stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw'
2) złoŻyłpełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
u n iewazn ien ie postępowan ia lu b odrzucenie ofeńy.
4. oŚwiadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie warunkÓw udziału
w postępowaniu przez Wykonawcę na dzień wyznaczony przez Komisje jako dzień uzupełnienia.
5. Komisja poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
2) inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SlWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika
z wyjaśnieńudzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 3.
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xxt.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.

1.

2'
xxll.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o

osoby upowaznione informują Wykonawcow, w formie przewidzianej w SlWZ, o sposobie rozstrzygnięcia
postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weolokokskrai.ol.
Wykonawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

P rzetwarzan ie da

nych osobowyc h

Zgodnie z art' 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz'U.UE.L'2016.119'1), zwanego dalej RoDo, Zamawia1ący informuje, iŻ:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka,wpisanądo Rejestru PrzedsiębiorcÓw 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 iusług
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: iod@weqlokokskrai.pl , tel. 32718 16 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
b) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;
c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Przebłltarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyc reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw'
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o udzielenie

2.
3.

4.
5.

zamÓwienia.

6. Dane Wykonawcy są rÓwnieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między

7

'

8.

9.

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 Żw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przetwarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególnoŚci z ustawy o podatku dochodowym od
osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit' c) RoDo'
Dane osobowe \AĄkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celÓw. Administrator moŻe udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane podmiotom
upowaŻnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymiAdministrator
zawarł umowę o powierzeniu prze[ltarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

10. Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych olaz prawo ich sprostowania,

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

11. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o.'. adres: 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 7181667
lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna,
iŻ przeMvazanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.

12' Podanie

przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xxlil.

Postanowienia końcowe.

1.
2.

Oferta nie podlega zwrotowi.

ocenie nie podlegają oferty, ktÓre zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wcześniej

zamÓwienie dla Zamawiającego z nienalezytą starannoŚcią' a w szczegÓlności polegających na:
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a)
b)

c)
d)

niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie \A/ykonawcy,
dostarczeniu towarÓw o niewłaściwejjakoŚci,

niewywiązaniu się z warunkÓW gwarancji lub rękojmi,
Wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznośĆ poniesienia przez
Zamawiająceg o d odatkowych na kład ów f n an sowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy zprzyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania'
Z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
i

e)
3

4
5

Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach okreŚlonych

o dostępie do informacji publicznej'

w

przepisach

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi \Ałkonawca n iezaleŻn ie od wy n iku postępowan ia.

Załaczniki:.
- opis przedmiotu zamÓwienia.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 - Formularz ofeńowy.
Załącznik nr 2a
- Cennik istotnych dlaZamawiającego częścizamiennych i podzespołow

Załącznik nr 2b
Załącznik nr 2c
Załącznik nr3
Załącznik nr4
Załącznik nr5
Załącznik nrO
Załącznik nr7
Załącznik nr8

-

nowych (podlegający ocenie)

Wzor cennika pozostałych częŚci zamiennych i podzespołÓw nowych
(nie podlegający ocenie).
Wzor Cennika pozostałych częŚci zamiennych i podzespołÓw
regenerowanych oraz czynności senłisowych (nie pod legających ocenie)
- Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat - wzÓr.
- oŚwiadczen|e Prod ucenta maszyn/urządzeń,
- oŚwiadczenie Wykonawcy
- oświadczenie \Ałkonawcow Wspolnie ubiegających się o zamÓwienie.
- oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności.
- lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRzEDMIOTU ZAMOWIENIA
1

Pzedmiot zamówienia.
Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzieżawionych produkcji ElcKHoFF
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w 2020 roku
Przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich'

2.

Lokalizacja miejsca wykonywania usług.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary, ul. Gen. Jerzego Ziętka 13,41-940 Piekary Śląskie.

3.

Za

1

2
J

4)

kres rzeczory przed m iotu zamówien ia.
Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.
Ustawa z dnia 09 czenłca 2011 roku Prawo geologiczne i gÓrnicze (Dz.U. z2019 r. poz. 868 t.j.),
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r' o systemie oceny zgodnoŚci (Dz. U. z2019 r. poz. 155),
Rozporządzenia Rady MinistrÓw z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczenia wyrobow
do stosowania w zakładach gorniczych (Dz. U' z 2004 r. Nr 99, poz. 1003 z pÓżn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegÓłowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz.U. z2017 r. poz. 1118 z dnia
09.06.2017),

5)

6)
t)

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń naturalnych
z2017 r. poz. 1247)'
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008r., Nr 199, poz, 1228 z pÓżn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czenruca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń
i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.
22016 r. poz.817).
w zakładach gÓrniczych (Dz.U.

W przypadku zmian aktow prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamÓwienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy'

4
1)

2)

3)

4)

5)

Wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia.
Naprawy (usługi serwisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu gorniczego bez
wyłączenia obiektu z ruchu.
Dostawa częŚci do Zamawiającego będzie się odbywaĆ wraz z usługą senruisową lub w formie
zabezpieczenia jednostkowych iloŚci częścizamiennych i podzespołow do napraw mozliwych
idozwolonych do przeprowadzenia przezuŻytkownika maszynyluządzenia, na podstawie Wezwania
Senłisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną (pocztą
e-mail). Wezwanie Serwisowe zostanie przesłane do Wykonawcy w czasie do 24 godzin od czasu
zgłoszenia telefonicznego lub w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym.
Naprawa senłisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana w sposÓb gwarantujący bezpieczną
eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny (urządzenia), a maszyna
(urządzenie) po naprawie senvisowej będzie odpowiadać dokumentacji techniczno-ruchowej
(instrukcji uzytkowania), na podstawie, ktorej była eksploatowana przed naprawą senłisową'
CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamÓwienia muszą byÓ zgodne z dokumentacją technicznoruchową/instrukcją użytkowania - producenta, a ich zastosowanie (zabudowa) w maszynie lurządzeniu
zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny.
Wykonywan|e płatnych napraw senłisowych lub zastosowanie częŚci zamiennych
i podzespołow dostarczanych w ramach usług senłisowych w okresie gwarancyjnym dla
maszynylurządzenia nie moŹe powodowac utraty gwarancji udzielonej przez producenta lub
wydzierŻawiającego.

o,l

Zastosowanie częŚci i podzespołÓw będących przedmiotem postępowania nie moŻe naruszać
deklaracji zgodności WE/dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszynlurządzen, ktÓrych
przedmiot zamowienia dotyczy.
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7)

W

przypadku braku ograniczeń formalno_prawnych dopuszcza się stosowanie części
zamiennych i podzespołów poremontowych (regenerowanych). Zasadnośó i zakres ich
stosowania winny być każdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy, a ich ceny
jednostkowe nie powinny przekraczać 60 % cen nowvch cześci/ podzespołów a okres
udzielonej gwarancji będzie nie krótszy niż połowa okresu gwarancji dla częścipodzespołów
nowych.

5
1)

2)
3)

4)
5)
6)

t)
B)

e)

6.
1)
2)
3)
4)

W raz z każdą wy kon aną usłu gą serwisową Wykonawca dostarczy :
Protokoł wykonania usługi senłisowej, ktory powinien zawierac:
numer kolejny,
datę i godzinę zgłoszenia usługi senłisowej (Wezwania Senruisowego),
uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,
rodzaj uszkodzenia,
datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy senruisowej,

wyszczegolnienie przeprowadzonych prac,

datę i godzinę zakończenia prac związanych

z

realizacją zlecenia, specyfikację wymienionych
elementÓw i podzespołÓw oraz iloŚc przepracowanych godzin,
komentarz odnoŚnie wstępnego określenia strony odpowiedzialnejza powstanie zdarzenia,
potwierdzenie wykonania usługi przez serwisanta i osobę WyŻszego dozoru ruchu.

Wrazz każdą usługą serwlsową związaną z dostawą częścizamiennych Wykonawca dostarczy
dokumenty:
kańagwarancyjnadostarczonejczęści/podzespołu,
dowÓd dostawy WZ - potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego,
zaŚwiadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub Świadectwo zgodności dla uządzeń
e le ktrycz nych i urządzeń b u d owy przeciwwy b uch owej,
protokoł wykonania usługi serwisowej.

W przypadku dostawy częŚci zamiennych do napraw dozwolonych pzez DTR urządzenia i wykonywanych
przezprzeszkolonych u Wydzierzawiającego pracownikÓw uzytkownika, gdy przedmiotem wykonania usługi
są dostarczone przez Wydzierzawiającego certyfikowane zamienniki częŚci zamiennych oryginalnych lub
katalogowych - Ceńyfikat(y) zgodnoŚci właściwoŚci oferowanych częŚci zamiennych z wymaganiami
stosownych norm i przepisow, wydanych (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane
jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane, wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania
W maszynachlurządzeniach, ktorych przedmiot zamowienia dotyczy.

7.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

S e k reta

oĄ

Wymaganiaorganizacyjne.
Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywraca1ącą
maszynęiu rządzenie do jeg o poprzed n iej sprawności.
Usługi senruisowe realizowane mogą byc rowniez w formie zabezpieczenia dla słuŻb technicznych
Zamawiającego jednostkowych ilosci częŚci i podzespołÓw, po zgłoszeniu w opisany wyzej sposob
takiej potrzeby.
W ramach wykonywania usługi serwisowej transport do i od ZamawiĄącego częŚci zamiennych jak
i osob świadczących usługi senvisowe odbywac się będzie na koszt Wykonawcy.

Serwis moze byc Wezwany do realizacji usługi senruisowej przez osobę upowaŻnioną przez
Zamawia)ącego (Kopalnię). Wezwanie Senruisowe powinno byc złoŻone telefonicznie, a następnie
potwierdzone faksem lub drogą elektronicznądo 24 godzin. W przypadku zbieŻnoŚci tego terminu

z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien byc do końca pienłszej zmiany
następującego dn ia roboczego'

osoba dozoru Wyzszego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy serwisowej,
przydziela osobę koordynującąoraz zapewnia fachową wspÓłpracę ze słuŻbami kopalni' Świadczenie

usług senłisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu senłisowego podpisanego przez
obydwie strony. W protokole winna byc określona godzina jego sporządzenia, ktÓra określac będzie
czas zakończenia realizacji usługi senruisowej, UpowaŻnionym w imieniu Kopalni do potwierdzenia
iloŚci roboczogodzin przepracowanych przy usługach senruisowych na terenie zakładu Zamawiającego
oraz ewentualniezuŻytych materiałÓw związanych z wykonaniem usług objętych niniejszą umową jest
osoba WyŻszego dozoru ruchu.

W

przypadku braku częŚci/podzespołow niezbędnych

do

naprawy maszynlurządzeń przez

Wykonawcę, dopuszcza się mozliwosc (za zgodą Wykonawcy) zastosowania częŚci/podzespołÓw
będących własnościąZamawiającego, W celu usun|ęcia awarii, do czasu dostarczenia
częŚci/podzespołów przez Wykonawcę. W tym przypadku zastosowanie tych częŚci i podzespołów
nie naruszy ochrony gwarancyjnej maszyny lub urządzenia gdzie zostaną zastosowane

rz Ko
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o.

a zamawiający obciązy kosztem Wymiany i wykonania remontu częŚci/podzespołu Wykonawcę
WĘGLoKooKs KRAJ Sp. z o.o. kosztow pracy oraz cennikow usług

według obowiązujących w

remontowych.
Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu usługi senruisowej za wykonaną usługę.
W przypadku, gdy niniejsza umowa zawarta została na podstawie oferty wspolnej strony ustalają,

t)
B)

Że czynnoŚci naprawcze, dla ktÓrych Wymagane jest uprawnienie, o ktorym mowa w Prawie

e)
10)

11)

geologicznym i gorniczym będą wykonywane tylko przez podmiot posiadający takie uprawnienie.
Przyjazd ekipy senłisowejWykonawcy następuje w terminie zgodnym z umową.
Ekipa senłisowa Wykonawcy zgłasza swoj przyjazd u osoby okreŚlonej w zgłoszeniu i wspÓlnie
z nią u dyspozytora Zamawiającego. Zgłoszenie przyjazdu ekipy senruisowej u dyspozytora oznacza
rozpoczęcie czasu realizacji usługi senłisowej.
W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług serwisowych przez Wykonawcę zajdzie konieczność
wymiany częścilub podzespołow nieujętych w cenniku do zawańej umowy senłisowej, Zamawiający
wyraŻa zgodę na kaŻdorazowe rozszerzenie cennika o pozycje dotychczas nie ujęte, jednakŻe
aktualizacja cennika nie będzie ograniczana kwotą częŚci zamiennej. Wprowadzone W cenniku
zmiany nakładają na Wykonawcę koniecznośc biezącej aktualizacji cennika niezwłocznego
przekazania zaktu a izowa n ej treści Za mawiające m u.

i

l

obowiązki Wykonawcy.

8
1)

Wykonawca zapewnia całodobową obsługę senruisową maszynlurządzeń objętych niniejszą umową,
eksploatowanych na terenie Zamawia)ącego, We wszystkie dni tygodnia, włącznie z sobotami,
niedzie|ami i świętami, w zakresie uznanych roszczeń gwarancyjnych bezpłatną, a W pozostałych
przypadkach odpłatną.
Do obowiązkow Wykonawcy W zakresie Świadczenia usług senłisu naleŻy:
dostawa transpońem własnym i na własny koszt pracownikow senruisu i urządzen niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji76,41-905
Bytom lub KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary, ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie.
na wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszynluządzeń i ich
podzespołow w miejscu ich pracy,
kontrola maszynlurządzeń i ich podzespołow w miejscu ich pracy na podstawie zapisow umÓw bądz

2

a

b)

c)

dokumentacji,

zabezpieczenie dla słuzb technicznych Zamawiającego jednostkowych iloŚciczęŚci i podzespołow,

d

o

ó

kazdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, ktore spowodowało

lub mogło spowodowaĆ zagroŹenie dlaŻycia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa

powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyspozytora Ruchu Zakładu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalni
Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu GÓrniczego. Po zakończeniu miesiąca,
Wykonawca przedłoŻy w Dziale BHP Zamawiającego 1-go dnia następnego miesiąca, pisemne
sprawozdanie o zaistniałych wypadkach przy pracy. Po zatwierdzeniu protokołu ustalenia okolicznoŚci
i przyczyn wypadku przy pracy jego kopię naleŻy dostarczyĆ do Działu BHP Zamawiającego.
Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyni okolicznoŚci
wypadku, ktoremu uległ pracownik Wykonawcy, sporządza słuzba BHP Wykonawcy zgodnie
z rozpouądzeniem Rady MinistrÓw z dnia z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności
iprzyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz.870).
Zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo geologiczne i gornicze Wykonawca zobowiązany jest:
świadczyÓ usługi na terenie Zamawia1ącego przez pracownikow z odpowiednim do zakresu prac
doŚwiadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną
i technologiczną prowadzenia napraw maszyn,
prowadziĆ szkolenia okresowe, badania lekarskie pracownikow senvisu zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami oraz przestrzegac terminow ich przeprowadzania,
stosowaĆ bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami technologie napraw wykonywanych
pŻez pracownikow senruisu, za co odpowiada kierownik ekipy serwisowej wyznaczany przez

3
a)

b)

c)

Wykonawcę.

Za zgodne z

obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi senłisowej na terenie
Zamawia1ącego odpowiada kierownik lub przodowy brygady senłisu, wyznaczany przez osobę
uprawnioną ze strony Wykonawcy.
Na Protokole usługi senłisowej, Wykonawca okreŚli wstępnie czy wykonana usługa jest gwarancyjna

4)

5)

lub pozagwarancyjna.
Protokoł usługi serwisowej Wykonawca sporządzi w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu
dla kazdejze stron, trzeci egzemplarz Wykonawca dołączy do faktury za wykonaną usługę).

o)

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu częŚci, podzespołÓw po wymianie
z wyjątkiem uszczelnień, elementow montazowych, śrub, złączek, przewodow hydraulicznych,

7)
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B)

o.

przewodow elektrycznych, częŚci szybkozuŻywających się oraz zuŻytych olejow i smarow _ nie
dotyczy usług gwarancyjnych oraz sytuacji, w ktorych cena częścizamiennej w dołączonym cenniku
do umowy dotyczy wyłącznie roŻnicy pomiędzy ceną nowej części,podzespołu a kosztem remontu
(co zostanie oznaczone w cenniku jako czeŚc remontowana).
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia
terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomienia za pomocą poczty elektronicznejw terminie do 14 dni
od dnia zwrotu podzespołow i części zamiennych). Przekroczenie tego terminu skutkować będzie
uznaniem roszczeń gwarancyjnych przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca Wystawi fakturę
korygującą.

e)

9.
1)

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracownikow senłlisu posiadających
Wymagane na dole kopalni kwalifikacje. osoby, ktore będą wykonywac czynności serwisowe muszą
posiadaĆ uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu gÓrniczego wydobywającego
węgiel kamienny, posiadac odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne
badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu uŻytkowania pochłaniaczy
i aparatow ucieczkowych.
Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
Za transport częŚci i podzespołow dostarczanych
Wykonawca.

2)
3)
4)

10

w

ramach usług serwisowych odpowiada

Wszystkie częścii podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu w ramach
świadczonych usług senruisowych powinny byÓ identyfikowalne.
Wykonawca przekaŻe rÓwniez wszystkie Wymagane dla zgodnego z przepisami ich uzytkowania
dokumenty (deklaracje zgodności, protokoły badań, protokoły nastaw, itp').
Wykonawca oŚwiadcza, ze posiada Wymagane prawem uprawnienia do realizacji usług objętych
niniejszą umową. W przypadku utraty wazności takich uprawnień ma obowiązek pisemnego
poinformowania o tym Zamawiającego.

obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający w związku ze Świadczonymi przez słuzby senłisowe Wykonawcy usługami zobowiązany

jest:
1)

Zapewnic warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li senvisu Wykonawcy na terenie Kopalni

oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczne i gornicze,
za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Gorniczego, na terenie ktorego usługa jest
w

Świadczona.

W przypadku stwierdzenia przez ekipę serwisową, że warunki uniemożliwiają pracę, ekipa moze

2)
J,I

4)

5)
6)

jej nie podjąc, o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.
ZapewniĆ osobę dozoru ruchu ze strony Kopalni w charakterze opiekuna i koordynatora prac.
Zapewnić transport narzędzi, częŚcii podzespołow oraz pracownikow senruisu w podziemiu kopani.
Zapewnić dostawę mediow W postaci energii elektrycznej, SpręŻonego powietrza, emulsji
wysokociŚnieniowej, wody oraz materiałÓw eksploatacyjnych np. olejów i smarÓw, potrzebnych
do wymiany lub uzupełnienia.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, Kierownik Ruchu
Za\dadu Gorniczego podejmuje działania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze.

Umozliwic pracownikom Wykonawcy dokonywania doraŹnych kontroli, stanu technicznego
maszynlurządzeń lub ich podzespołÓw oraz kontroli przestrzegania przez Zamawiającego zasad
prawidłowej eksploatacji' Przeprowadzenie doraznych kontroli Wymaga powiadomienia
Zamawiającego (Kopalnię) nie pozniej niŻ 8 godz' przed rozpoczęciem zmiany na ktÓrej Wykonawca

7)
B)

e)

planuje przeprowadzic kontrolę. Dla tego typu kontroli zastosowanie mają wszystkie zapisy
przywołane w umowie oraz powyŻej, dotyczące realizacji usług serwisowych.
odmowa lub uniemozliwienie dokonania kontroli przez pracownikow senłisu Wykonawcy,

z wyłączeniem przypadku siły wyzszej, moze byc podstawą do cofnięcia gwarancji.
W przypadku odmowy podpisania częścibądŹ całoŚci ustaleń Protokołu usługi senłisowej przez
Zamawiającego (Kopalnię) z rÓŻnych przyczyn, Zamawiający zobowiązany jest opisac w Protokole
usługi serwisowej własne ustalenia i wnioski.
ZwrociÓ w terminie do 14 dni pobrane i wymienione w ramach usług senłisowych gwarancyjnych
podzespoły i częścizamienne (w przypadku konieczności zwrotu). Dotyczy to rÓwniez podzespołow

i

10)

S ek reta

0u,1

częściw odniesieniu do ktorych Zamawiający zamierza wnosic roszczenia

gwarancyjne.

Przekroczenie tego terminu skutkowac będzie odmową roszczeń gwarancyjnych. W tym przypadku
Zamawiający pokryje koszty wymienionych podzespołÓw i częścizamiennych.
W przypadku zaistniałego wypadku, w razie nieobecnoŚci na miejscu zdarzenia osoby dozoru
Wykonawcy o zaistnieniu wypadku przy pracy, wystąpieniu zagroŻenia zycia lub zdrowia załogi
Wykonawcy, Dyspozytor Ruchu Kopa|ni powiadomi osobę dyzurną Wykonawcy. Do czasu przejęcia
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11)

o.

dochodzenia wypadku przez słuzby BHP Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest zapewniĆ:
niezwłoczne zorganizowanie pieMszej pomocy dla poszkodowanego zabezpieczenie miejsca
wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy udostępnienie niezbędnych
informacji i materiałow słuzbie BHP Wykonawcy.
Nieodpłatne zapewnienie pracownikom ekipy senruisowej bezpiecznych warunkow pracy
i udostępnienie pracownikom Wykonawcy' W czasie wykonywania usługi senłisowej jak i w czasie
doraŹnych kontroli zawiązanych z nadzorem nad eksploatacją maszynlurządzeń, mozliwości
korzystania z'. zaplecza socjalnego i technicznego (łaŹnia, szatnia, markownia, łącznoŚÓ telefoniczna),
opieki lekarskiej (tylko dla pracownikow senłisu wymagających intenłencji lekarskiej na terenie
Kopalni) oraz korzystania z wyposazenia pracownika (tj.: lamp gorniczych, sprzętu ochrony drog
oddech owych, odzieŻy och ron nej).

'|.1.
1)

Realizacja przedmiotu zamówien ia.
Realizacja usług senłisowych odbywać się będzie na podstawie Wezwania Serwisowego
telefonicznego, potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Serurisowego przesłanym
Wykonawcy faksem lub e- mail. W Wezwaniu Senłisowym Zamawiający, powołując się na numer
niniejszej umowy, okreŚli obiekt usługi, przyczynę wezwania' z ewentualnym okreŚleniem objawow
awarii lub uszkodzenia oraz spodziewanego zakresu rzeczowego / usługowego senłisu' Wezwania
Senruisowe naleŻy dokonywac do \Ąkonawcy, na nizej podany adres:

i"i"}ońi"ińl

2)

W.;;;il ś"il;;'źk";'.ń;'ó;ffi;j.,'il;";;n; ;;k,':,,'ł,1 i* i.i,.,ió

oi,r.,

Wezwanie senruisowe) przesłanym wykońaw-cy faksem lub e- mailem, nie pÓŹniej niz w ciągu
24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku zbieżnoŚci tego terminu z dniami ustawowo wolnymi
od pracy, dokument ten przesłany winien byc do końca pierurszejzmiany pieruuszego dnia roboczego
po tym terminie.

W przypadku, gdy w innych umowach dotyczących przedmiotu zamÓwienia np. dzierzawy, najmu
maszynlurządzeń brak jest zapisow okreŚlających terminy realizacji, usługi odbywac się będą

3)

na poniŹszych zasadach:

przybycie ekipy senłisowej

a)

do miejsca

naprawy

W razie

postoju (lub awaryjnej pracy)

maszynylurządzenia nastąpiw ciągu do 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii
do senvisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym

terminie,
w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy
senłisowej powinien nastąpic do B godzin od telefonicznego zgłoszenia,
usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie mozliwie najkrotszym od momentu
przyjazdu ekipy senłisowej na kopalnię, jednak nie dłuzej niz 8 godzin od momentu podjęcia działań
przez senłis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuza się o czas transpońu częŚci na terenie
kopal n i przez Zamawiającego),
udostępnienie częŚci, niezbędnych słuzbom technicznych Zamawiającego dla utrzymania ruchu
maszynyluządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej

b)

c)

d)

potrzeby

do Wykonawcy W przypadku postoju (lub awaryjnej pracy)

maszyny/urządzenia

lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,

w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie
części niezbędnych słuzbom zamawiającego dla utrzymania ruchu maszynylurządzenia, następuje
do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

e)

12.
1.

1)

2)
3)

2

3

4

Gwarancja i warunki odszkodowania.

Wymagana gwarancja:
na wykonaną usługę senłisową: minimum 12 miesięcy, od dnia wykonania usługi serwisowej,
na dostarczone fabrycznie nowe częścizamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia dostawy,
na dostarczone regenerowane częścizamienne: minimum 6 miesięcy od dnia przekazania

Zamawiającemu.
W przypadku korzystania z niniejszej umowy w celu płatnejnaprawy maszyn/urządzeń dzierżawionych
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługizgodnie z zapisami umowy dzieżawy.
W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek nie powstałych z winy
Zamawia1ącego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąc zaistniałe wady lub usterki do
7 dni od daty zgłoszenia.
Wydłuza się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych'
Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub uzytkowania niezgodnego
z warunkami okreŚlonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej,
oraz Wszystkie elementy, ktÓre zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynnikÓw

zewnętrznych, niezwiązanych z eksploatacją maszyny/urządzenia.
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o.

7.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny serwis gwarancyjny wraz
z zapewnieniem pełnego asońymentu częŚci zamiennych oraz kosztami dojazdu i transpońu tych
części do Zamawiającego.
Zgłoszenia awarii przyjmuje:
......., fax
......., e-mail: ...,.....
, tel. ...
Reklamacje przyjmuje:

B.

Wy;i";i";; * ;;#'l?;";"";ji;i.'".iv

5.

6.

samych zasadach jak przedmiot umowy.

i

o;Jllro"il, ro.i"nł ;'jii;".ffł' g'",."n;j| n" t.r.i.n

1)

Wy konawca gwara ntuje, ze przed miot zamowien ia:
jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami

2)

jest zgodny

9.

okreŚlone przez Zamawiającego,
i

z

obowiązującymi

i

.

naleŻycie spełni wymagania

W Rzeczpospolitej Polskiej przepisami

wymagan iami organÓw państwowych.

prawnymi, normami

Przyjęcie lub odbior przedmiotu zamÓwienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoŚci za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez

10

Zamawiającego.
Jezeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialnoŚc z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje zarÓwno wady powstałe z przyczyn, ktore w chwili przy1ęcia lub odbioru tkwiły
w przedmiocie zamowienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem

11

terminu obowiązywan ia gwarancji.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady przedmiotu zamÓwienia koszty badań
ponosiWykonawca. Wysokośc kosztow badań określikaŹdorazowo niezalezny ekspeń.
Udzielona gwarancja musi uwzględniac spełnienie parametrow technicznych, potwierdzonych
w złozonej ofercie.

W

przypadku wystąpienia wad

w

wymienionych elementach Wykonawca jest zobowiązany

na własny koszt wymieniÓ lub naprawić dotknięte wadą elementy.

Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamÓwienia winien zostac objęty nową gwarancją
na zasadach okreŚlonych w umowie.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu zamÓwienia.

18.

oŚwiadczenie o udzieleniu gwarancji zawańe powyzej uznaje się za rownoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia w nim określone nie mogą byc sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niz
warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisÓw prawa polskiego.

3.

Wykonawca gwarantuje, że:
wszystkie usługi senłisowe (naprawy) wykonane będą w sposÓb okreŚlony w DTR/lnstrukcji
użytkowania, a naprawiona maszynalurządzenie będzie odpowiadaĆ DTR/Instrukcji uŻytkowania,
wszystkie usługi serwisowe (naprawy) uządzeń budowy przeciwwybuchowejwykonane będą zgodnie
z Wymogami określonymi w Rozporządzenie Ministra Energii zdnia 23 listopada 2016 r' w sprawie
szczegołowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych (Dz. U
z 2017 r., poz. 1118 z dnia 09.06.2017),
dysponować będę w okresie realizacjizamowienia wszystkimi częŚciami i podzespołami niezbędnymi
do świadczenia usług senłisowych,
oferowane do Świadczenia usług serwisowych częścizamienne będą częŚciami zamiennymi
maszynylurządzenia, ktorego przedmiot zamowienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pienłotne regulacje będące podstawa
wprowadzen ia maszyny/urządzenia do obrotu,
stosowanie oferowanych do Świadczenia usług senłisowych częścizamiennych nie spowoduje
wytworzenia nowej maszynylurządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne
wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
zrealizowane w ramach umowy usługi senłisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inzynierską,
w sposÓb gwarantujący bezpiecz na eksploatacje maszyny/u rządzenia.
będzie dysponowaĆ w okresie realizacji zamÓwienia niezbędną ilościąosÓb posiadających
uprawnienia do wykonywania w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych usług serwisowych
maszynlurządzeń będących przedmiotem zamÓwienia, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawa
w tym zakresie.

't

1)

2)

3)

4)

5)

6)
t)

0tł

W przypadku rozbiezności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zleciÓ wykonanie
badań n iezależnemu ekspeńowi wskazan em u przez Zamawiającego.
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14.
1)

2)
3)

Wymagan ia stawiane osobom' które będą wykonywaó czyn nościservvisowe:

osoby, które będą wykonywac czynnoŚci serwisowe muszą posiadaĆ uprawnienia do

w warunkach podziemnego zakładu gorniczego wydobywającego węgiel kamienny,

odpowiednie do zakresu prac doŚwiadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne
szkolenia BHP, przeszkolenie zzakresu uzytkowania pochłaniaczy i aparatow ucieczkowych.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracowników serwisu posiadających
Wymagane na dole kopalni kwalifikacje. Wykaz stanowic będzie Załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikow środki ochrony indywidualnej i narzędzia pracy. Winne
byc one zgodne z aktualnie obowiązującymi pzepisami w tym zakresie' odzieŻ robocza, odzieŻ
ochronna, zabezpieczĄąca oraz Środki ochrony indywidualnej muszą byÓ zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa powszech nego' tj. w szczegÓl noŚci z postanowieniam i:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161425 z dnia 9 marca 2016r
w sprawie ŚrodkÓw ochrony indywidulanej,
b) s 221 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych
(Dz. U. 22017 r. poz. 1118).

Sekreta rz Komisji P rzeta rgowej : G
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: PPJ2|2139

FORMULARZ OFERTOWY

M

iejscowośc

Data

Wykonawca,

a w przypadku

Dane Wykonawcy

oferty wspólnej
Pełnomocn ik

Wykonawca składający ofertę wspólną
członek

Pełna nazwa Wykonawcy/
Wy ko

n

awcÓw

składających ofertę
wspÓ ln ą

Siedziba Wykonawcy
(adres):
WojewÓdztwo
Gmina
Nr telefonu

Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON

BDo (jeżeli dotyczy)
lmię inazwisko osoby

do

kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu

Do: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

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

KWK Bobrek - Piekary
W związku

z

ogłoszeniem postępowania
nieograniczonego pn.:

o

udzielenie zamÓwienia prowadzonego w trybie przetargu

Świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych dzierżawionych produkcji ElcKHoFF
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek _ Piekary w 2020 roku
oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z Wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego

w SIWZ w cenie:

't9

0łł

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk

-

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR7Żl2139

L.p
1

1

2

o.

Wyszczególnlenie

Wańośćnetto
w PLN

Stawka VAT
w o/o

Cena brutto
w PLN

2

3

4

5

Kombain ścianowvsL 300/EP
Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senruisu
w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty
dojazdu pracown ikow serwisu do Zamawiaiąceqo
Suma cen jednostkowych części zamiennych
i podzespołÓw nowych - wg Załącznika nr 2a do S|WZ
Suma cen jednostkowych
(pozycje 1_ 2 podlegające ocenie)

Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących Wspolnie oświadczam, że:

1)
2)

zamÓwienia'

3)

iz przedstawione dane na noŚniku elektronicznym są zgodne ze złoŻonąofeńą,
akceptuję termin płatnościWynoszący 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całościlub w części'na podstawie

4)
5)
6i
7)
8)
9)
3.

podałem cenę ofertową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

ceny jednostkowe przedstawiamy dodatkowo W formacie excel na nośniku elektronicznym (CD)
W formularzu zamieszczonym przez Zamawiającego W profilu nabywcy, oraz oświadczamy,

dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub części
np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ
Sp' z o.o. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'
oferuję termin realizacji zamowienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określonew SlW7
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanołienia, ktore zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń, a W szczegÓlnoŚci warunki realizacji zamÓwienia opisane
w Załączniku nr'l do SIWZ,
oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczoną na stronie www.wealokokskrai.nl
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \AĄlkonawcy
z ww. lnstrukcją,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ Sp' z o' o.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wszystkie usługi senłisowe (naprawy) wykonane będą w sposob określony w DTR/lnstrukcji

uŹytkowania, a naprawiona maszynalurządzenie będzie odpowiadac DTR/Instrukcji uzytkowania,
wszystkie usługi serwisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą zgodnie
z Wymogami okreŚlonymi w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016r. w sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach
gorniczych (Dz. U. 22017 r., poZ.1118),
dysponowaÓ będę w okresie realizacji zamÓwienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi
do świadczenia usług senruisowych,
oferowane do świadczenia usług serwisowych częŚci zamienne będą częŚciami zamiennymi
maszynylurządzenia, ktorego przedmiot zamowienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawa
wprowadzen ia maszy ny/ urządzenia do obrotu,
stosowanie oferowanych do Świadczenia usług serwisowych częŚci zamiennych nie spowoduje

wytworzenia nowej maszynylurządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne
wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
zrealizowane w ramach umowy usługi senrvisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inŻynierską,
w sposob gwarantujący bezpieczna eksploatacje maszy ny/u rządzenia,
będę dysponowaĆ w okresie realizacji zamowienia niezbędną iloŚcią osÓb posiadających uprawnienia
do wykonywania W podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych usług senlvisowych
maszynluządzeń będących przedmiotem zamowienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabiela Lonczyk
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4

5.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia.
Działa)ąc w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1)

nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
(z wyjątkiem przypadkow' gdy \AĄkonawca uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie,
rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego

2)

organu),

nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem Wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu

upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŹeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

o

oŚwiadczam, Że jestem związany ofeńą przez okres 60 dni.
*

niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w
Nazwa nr

dokumentu:

pkt.

.. slWZ

nr strony w ofercie:

1

2
3

4

(pieczęÓ i podpisy osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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o.

Załącznik nr 2a do SIWZ

cENNlK lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo .
NoWYcH czĘŚcl zAMlENNYcH l PoDzEsPoŁoW
(Podlegający ocenie _ Wycenia Wykonawca)

Cennik załaczonv w odrebnvm pliku do SIWZ w formie Excel (*.xls)
Dotvczv kombainu ścianoweoo SL 300/EP

L.p.
1

Nr rysunku
Nr katalogowy

c

514130

Nazwa częścipodzespołu
Sterownik ręczny

EP 001800
EP 001900
EP 004901
EP 006402
EP 006502
EP 007602
EP 007702
EP 007802
EP 007902
EP 008002

osłona ramienia pancerna prawa
osłona ramienia pancerna lewa
osłona pancerna

s
s
s
s

087239

Slizg

234678

Łącznik siłownika

234696

Uchwyt zabezpieczający przewÓd zasi|ający

23537'1

EP 013106/1
EP 013106/2
EP 013106/3

Płoza
Dach ciągnika
Dach skrzyni elektr
Dach ciągnika

19

EP 020006

Siłownik osłon

20

s 2357652

Koło jezdne

21

L 01 1504

śrubaimbusowa

22

s
s
s
s

283977
283978

284114

Noga odociosowa L
Noga odociosowa P
Sworzeń gwintowany

25B37BZ

chłodnica

c
c

514127

Sterownik radiowy "L"

514128

Sterownik radiowy "R"

2
3

4
5

o
7
8

I
10
11

12
13
14
15
16
17
1B

23
24
25
26
27

StÓjka siłownika prawa
StÓjka siłownika lewa

Sworzeń siłownik
Sworzeń cięgno/osłona
Sworzeń siłownik/grzebień
Sworzeń siłown Ustojka
i

Sworzeń dach/grzebień

29

s 252027
s 282530

Siłownik

30

c

514129

Sterownik ręczny

31

EP 010303Y

32

s
s
s
s

Dachy ochronne
Płoza Ślizgowa

28

33
34
35

230431

Koło czołowe

23057124
23145428

Koło

250698

Wałek

Koło

Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabiela Lonczyk
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36

s 2515982A

ZasprzęgIenie

37

EP 0'13106/09
EP 013106/11

Wspornik siłownika

38

Ucho zawiasu siłownika
Suma cen netto do oceny

ofeĘ

(pieczęÓ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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Załącznik nr 2b do SIWZ

cENNlK PozosTAŁYcH NoWYcH czĘŚcI zAMlENNYCH l PoDzEsPoŁoW
NlE PoDLEGAJĄCY ocENlE

Cennik pozostałych częŚci zamiennych nowych (nie podlegający ocenie), ktore Wg Wykonawcy

są niezbędne do wykonywania usług senłisowych _ Wypełnia Wykonawca

Wzór cennika załaczonv w odrebnvm oliku do SIWZ w formie Ercel l*_xlsl

Cennik
Lp.

zamien
Nr rysunku
Nr katalogowy

n

*)

ch*

Nazwa części

podzespołu

nie należv dopisvwać pozvcii cennikowvch uietvch
do SIWZ.

Cena jednostkowa
netto PLN

pzez Zamawiaiacego w Załaczniku nr

2a

(pieczęc i podpisy osoby/osob upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

Sekretaru Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk
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Załącznik nr 2c do S|WZ

cENNlK czYNNoŚcl sERWlsoWYcH l REGENERoWANYGH
czĘŚcl zAMlENNYcH l PoDzEsPoŁoW
NlE PoDLEGAJĄCY ocENlE
Wzór cennika załaczonv w odrebnvm pliku do SIWZ w formie Excel (*.xls)
Cennik czynnościseruisowych / regenerowanych częścizamiennych (nie podlegający ocenie), ktÓre wg
Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług serwisowych _ Wypełnia Wykonawca
Uwaga
Zgodnie z pkt' 4 ppkt. 7) Załącznika nr 1 do slwz _ częścizamienne i podzespoły poremontowe
(regenerowane) nie powinny przekraczać 60 % cen nowych części/podzespołów.

Lp

Nazwa części

Nr rysunku
Nr katalogowy

podzespołu

Cena jednostkowa
netto PLN

(pieczęĆ i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKO NA NYC HAAryKO NYWA NYC H
usług serwisowych, remontowych lub innych polegających na naprawie maszyn/urządzeń
stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem
terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
idoświadczenia
Wańośó
zamówienia
brutto zł

Lp.

Przedmiot zamówienia

(w okresie
ostatnich 3 lat

przed upływem
terminu

składania ofeń)

Uwaga!

Data
usług
(nalezy
podac:
dd/mm/rrrr
lub okres od
dd/mm/rrrr

Nr strony

w ofercie

Pełna
nazwa
Odbiorcy
usług

Podmiot
wykonujący
zamówienie

zawierającej
dokument
potwierdzający

nalezyte
wykonanie usług

do
dd/mm/rrrr)

Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumiec jego odbiÓr.

przypadku usług okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisac
,,do nadal'', podając wańoŚÓ zrealizowanego dotychczas zamÓwienia.

W

Do wykazu nalezy dołączyc dokumenty potwierdzaj!łce, Że podane w wykazie usługi zostały wykonane

należycie lub są wykonywane należycie.

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowan ia \Ąfukonawcy)
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Załącznik nr 4 do S|WZ

Miejscowośc:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie

Adres siedziby:

oŚWtADczENlE PRoDUc ENTA
Dotyczy:
(podać nazwę postępowania)
nr sprawy:

Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oŚwiadczamy, Że jesteŚmy producentem tj. podmiotem uprawnionym W rozumieniu ustawy Prawo
Geologiczne i GÓrnicze Wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontów
maszynl urządzenl podzespołów, ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy, w tym w szczegolnoŚci do
dokonywania oceny zgodności dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego
postępowaniem.

z

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaŹnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
*

niepotrzebne kreŚlić
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Załącznik nr 5 do S|WZ
Miejscowość:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie.

Adres siedziby:

oŚWtADczEN l E WYKoNAWcY

Dotyczy
(podać nazwę postępowania)
nr sprawy

Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oświadczamy,Że remont będący przedmiotem zamówienia zostanie wykonany zgodnie
aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i aktualnymi

z

normamidotyczącymi remontów urządzen i podzespołÓw budowy przeciwwybuchowejzgodniz pkt.
9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegołowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych
(Dz.U. 2017 poz. 1118)

(pieczęĆ i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*

niepotrzebne kreślić

Se
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Załącznik nr 6 do SIWZ

MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWtADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNtE UBlEGAJĄCEGo
stĘ o zAMoWlENtE

oŚwiadczam, Że będę ponosił solidarną odpowiedzialncŚĆ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

(pieczęĆ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia \Ąlkonawcy)

UWAGA:

w przypadku ofeńy wspólnej kaŻdy z Wykonawców składa niniejsze oświadczenie oddzielnie

Sekretan Komisji Prz etargowej

fur

: G ab ń el a

Lonczyk
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Załącznik nr 7 do SIWZ

DATA

NIP

oŚwlRoczENlE
Niniejszym oŚwiadczamy, Że posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ
z o'o' przekraczające wysokośc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych

Sp.

w przetargu pn.

przetarg nr:

... ...

przewidywana data otwarcia ofeń:
wysokoŚć Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmienione wierzvtelnościwvn ikaia z:

..
faktury nr ... ...
faktury nr ... ...
faktury nr ... ..
faktury nr ...

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

data wymagalnoŚci

.... wartoŚć

data wymagalnoŚci

.... wańoŚĆ

data wymagalnoŚci

... .

data wymagalnoŚci

.... wańośc

wartoŚc

WARToŚc RAZEM:
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty

()

[-]

(słownie:

stanowiącej rownowałźośćwadium, na poczetwadium wymaganego w postępowaniu pn.:

t_-J.

oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie pnez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [-]

dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opożnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamowienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonychw $ 19
Regulaminu udzielania zamowień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęÓ i podpis osoby/osÓb upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęÓ i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

$ 1. Podstawa zawarcia Umowv

z

1.

postępowania o udzielenia zamowienia potwierdzający wynik postępowania
Protokoł końcowy
o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego' nr sprawy PRzzl2139

2'

dla

3.

pn. Świadczenie usług serwisowych kombajnÓw Ścianowych dńerŻawionyóh produkcji E|CKHOFF
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o' KWK Bobrek - Piekary w 2020 roku, nr sprawy: PRzzl2139.

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
oferta złoŻona przez Wykonawcę.

s 2. Przedmiot Umowv
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług senłisowych kombajnów śclanowych dzieżawionych
produkcji ElcKHoFF dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w 2020 roku,
na warunkach określonychw niniejszej umowie.

2. Wykonawca oświadcza, Że Świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca oświadcza, Że przedmiot zamÓwienia 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
zamÓwienia, Wykonawca poniesie (zwrÓci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na lzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały
naruszone.

s 3. Cena iwarunki ołatności
WańośćUmowy wyznaczy suma zleceń wystawionych przezZamawiającego i nie przekroczy kwoty
netto ...
... ... PLN (słownie: złotych 00/100).
Stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji Umowy.
2. Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senvisanta w dni robocze i dni Świąteczne uwzględniająca
koszty dojazdu pracownikÓw senłisu do Zamawiającego wynosi netto . '. ... ... 'PLN.
3. W przypadku, kiedy zrealizowana wańośÓ umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańości Umowy lub
brak będzie wezwań serwisowych, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz
jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanejczęŚci Umowy.
4' Fakturowanie roboczogodzin następowaĆ będzie na podstawie Protokołu usługisenłisowejsporządzonej
w trzech egzemplarzach z ktorych jeden wrazz fakturą naleŻy dostarczyc Zamawiającemu.
5. WartośÓ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizaĄą zamÓwienia. Wykonawcy nie
przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
6. W przypadku, gdy z realizacją zamowienia wiąŻą Się obowiązki celne (w tym związane
z formalnoŚciami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
7. Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu
w terminie wynikającym z właŚciwych przepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego
wykonanie zamÓwienia lub upływu terminu upowaŻniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie
z zapisami Umowy.
B. Fakturę nalezy wystawic na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, u!. Gen. Jerzego Z\ętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek.
i przesłac na powyższy adres.
9. Wystawione faktury muszą zostaÓ sporządzone w języku polskim i zawierac numer, pod ktÓrym Umowa
została wpisana do elektronicznego rejestru umÓw Zamawiającego oraz numer zamÓwienia
Zamawiającego.
10. Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub części
np. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
11.Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania

1'

.

:

tytułu płatnoŚci (numeru faktury).
12. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę
obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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13. Numer rachunku bankowego \Alykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko iwyłącznie na
fakturach.
14. NaleznoŚci wynikające z Umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byÓ przedmiotem
zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaz), zgodnie z art' 509 KC, bez pisemnejzgody Zamawiającego.

15. Fakturowanie częścizamiennych dostarczanych przez Wykonawcę (wymienionych wtrakcie
wykonywania usługi serwisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego W ramach serwisu)
następowaĆ będzie w oparciu o obowiązujący cennik stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy na
podstawie potwierdzonego przezZamawiającego Protokołu usługisenłisowej i/lub dowodu dostawy (WZ)
potwierdzonego na bramie wjazdowej przez słuŻby ochrony Zamawiającego, zawierający:
cennik częŚci zamiennych i podzespołow nowych istotnych dla Zamawiającego,
cennik pozostałych częŚcizamiennych i podzespołÓw nowych,
cennik częŚcizamiennych i podzespołow regenerowanych.

-

s 4. Termin realizacii Umowv
1. Umowa obowiązywaĆ będzie dla Wezwań Serwisowych złozonych w okresie obowiązywania umowy
tj: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia2020 r.
2. W przypadku' gdy w okresie obowiązywania umowy wańośĆumowy nie zostanie wykorzystana, umowa
obowiązywaĆ będzie dla Zleceń wystawionych przez Kopalnię bądŻ jej poszczegolne Ruchy' do dnia
wykorzystania wartości umowy, ale nie dłuzej niz do dnia 31 marca roku następnego po roku
obowiązywania umowy. o przedłuzeniu okresu obowiązywania umowy do 31 marca Zamawiający
poinformuje Wykonawcę pisemnie.
$ 5. Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy.

1.

$ 6. Nadzór i koordvnacia

Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej uslugi wynikających z niniejszej Umowy

są:

1)
2)

w zakresie fakturowania: ... .,,
w zakresie realizacji usług

.

tel.
tel.

e-mail.
e-mail..
Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej usługiwynikających z niniejszej
Umowy jest:

2.

... ... ...

senłisowych:

te|.......

.

... ...

...

...

e-mail:

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizac1ę Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony
Umowy.

$ 7. Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez

jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu
do wykonania Umowy, druga strona W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu,

będzie uprawniona do odstąpienia od umowy eX nunc (odteraz)' JeŻeliświadczenia stron sąpodzielne,
ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do częŚci Świadczenia, 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 może takze odstąpic od całoŚci, jeŻeliwykonanie
częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwośc
zobowiązania albo ze względu na
zam|erzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od
teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub
czynnoŚci objętej przedmiotem zamÓwienia, jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w terminie 14 dniod momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznoŚciach'
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz 90 dni, określonego W odrębnym
a jedna

2

3

oŚwiadczeniu, w przypadku:
a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, Że Świadczenie objęte Umową
nie moŹe byÓ zrealizowane,
przyczyn leŻących po stronie
b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia
Wykonawcy , przy czym za.
niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całościlub w części;

z
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4

nienaleŻyte Wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamÓWienia w sposob niezgodny

ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamowienia

jest n ieprzydatny do ko nkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwościodstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw kodeksu

cywilnego.

1.

$ 8. Karv umowne

Zamawiającv moŻe naliczyÓWykonawcy kary umowne:

1)za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania określonej w Wezwaniu Senłisowym usługi
z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy karę umowną W wysokoŚci dziesięciokrotnej stawki

roboczogodziny serwisowej,
2) za opÓŻnienie w usunięciu awarii z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy W wysokoŚci stawki netto
roboczogodziny senruisowejzakaŻdągodzinę opÓznienia ponad czas Wyznaczony W niniejszej umowie,
3) za opoŻnienie w udostępnieniu częŚci z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy w wysokoŚci 0,1% wańoŚci
netto zamÓwionych elementow za kaŻdą godzinę opoznienia ponad czas wyznaczony W niniejszej

2.
3.
4.

umowie.

Wykonawca moŹe naliczyc Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od
realizacji Wezwania Serwisowego, z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokościdwoch
roboczogodzin serwisowych, co nie dotyczy przypadkow okreslonych w $ 7 Rozwiązanle, odstąpienie
lub wypowiedzenie umowy ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
przekroczy wysokoŚÓ kar umownych, Zamawia1ący niezaleznie od kar umownych przedstawionych
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogolnych, określonychw Kodeksie Cywilnym do wartoŚci brutto umowy.
W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu Wykonawcy
w wyniku:

1)
2)

5.

nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacjizamowionych usług,
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamowionej
przezZamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej umowy.
W przypadku korzystania z niniejszej umowy w celu płatnej naprawy maszynlurządzeń dzierŻawionych
zasady naliczania kar umownych będą zgodne z zapisami umowy dzierŻawy.
$ 9. Nadzór wvnikaiacv z zarzadzenia środowiskoweqo

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow prawa w zakresie

ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w
z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

1'
2.
3.

SpÓłka

$ 10. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy, jezelijej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częsci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec ani
przeciwdziałać przy zachowan u nalezytej stara n noŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolnoŚci:
a) klęskiŻywiołowe np. poŻar, powodz, trzęsienie ziemi itp.,
i

4'
5.

b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązująsię wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnruania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnvania przeszkody.

1.

$ 11. Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie

c)

w

związku

z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkow ochrony danych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczegolności
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeM'tarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE.
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2.
3.

4.

Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych Iub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmu1ący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania i ochrony
danych osobowych.
Strony oswiadczają, ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron

Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia
uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
Strony oŚwiadczają' ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizac1ą umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizaĄi jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy'
$ 12.

Pzetwazanie danvch osobowvch

Zgodnie z art'' 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przeM,tarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U'UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętk'a,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 towarÓw iusług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDo 000012274,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalejAdministratorem.
2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel.32 7181667.
3. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyc rewezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
4. Dane Wykonawcy są rownieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
5. Przetwarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow. Administrator moze udostępniĆ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymiAdministrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych' w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania' usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

9. 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.
3271816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00_193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy
uzna, iŻ przetv'tarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo'
10. Podanie przez \A/ykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

1.

$ 13. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności

się do zachowania W tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
hand|owych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okreŚlony w Umowie, a takŻe do zachowania
w tajemnicy tych informacji' ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
Strony zobowiązują

w innym celu niŻ przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po
rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie dane będące przedmiotem

2'

bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnościąZamawia)ącego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowac po jednej kopii wszystkich dokumentow i informacji
pozyskanych w związku z Umową.
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3.
4.

Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawia1ącego i bez wyrażnej
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby, za
ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚĆ, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani teŻ
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, Żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra.
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli

5.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

poufności'

w następujących sytuacjach:

jest takŻe dopuszczalne

1)

6.
'
7

B.
9.

Wykonawca może W razie potrzeby dzielic się informai1ami związanymi zrealizac1ą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangaŻowanymi w realizację niniejszej umowy' z zastrzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca moze ujawniaĆ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej'
3) Wykonawca moŻe ujawniac informacje na Żądanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa'
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre 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 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 , zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją'
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.

$ 14. Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą pzestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.22019 r. poz.742).

1.

z

dnia 5 sierpnia 2010

r'

$ 15. Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisow
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolnoŚci do zachowań, ktÓre mogą
prowadzic do:
1) popełnienia przestępstw okreŚlonych W art. 16 ustawy
dnia 28 paŹdziernika 2002
o odpowiedzialnoŚci podmiotow 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. z 2018 r., poz. 419).
Strony winny zapobiegac 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 przedstawicielowi drugiej Strony w związkuz
zamowieniem lub umową.
$ 16. Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania Umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaŻnionych przedstawicieli. \Ąłkonawca jest zobowiązany poddac się audytowi w terminie i zakresie
wskazanym przezZamawiającego. Audyt moŻe dotyczyć w szczegolnoŚci:
warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umowy z zapisami

z

2'
1'

1)
2)
3)
4)

umownymi,
kwalifikacji i uprawnień pracownikow w zakresie zgodnoŚciz wymaganiamiZamawiającego,
przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie ochrony środowiska i BHP,
przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
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5)
6)

zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
Czas tnruania audytu może wynieśc od 'l do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalen ia termin u przeprowadzen ia audytu

1)
2)
3)
4)

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
Powiadomienie o audycie winno zawierac'.
wskazanie zakresu audytu,
proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
inne informacje (np. miejsce audytu);
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieśÓ
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniJm pŻez Wykonawcę
planowanego audytu;
w przypadku wniesienia przez Ękonawcę 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 wńiesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione pzez WykonawcĘ do powiadońienia _ obowiązuje

4

5.
b'.

7.

termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającejo
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
' ZamawiĄący odmÓwi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciul przeprowad zeniulzakończeniu audytu z plzyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienii rozpoizęóia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuzszym niz 5 dni roboczycn.
P-o upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umowne.1 w wysok'oŚci
o/o
łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzibń, w ktÓrym niemozliwe
.0,1
b.yło rozpoczęciel prowadzeniel zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronió \Ąlkonawcy.
W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowidz_eniu auoytu z przyczyn le2ących po
stronie Wykonawcy ZamawiĄący jest. uprawniony do naliczania kar ńownycń bóz upze'dniego
wezwania, o ktÓrym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyitąpienia opÓznien'ia
W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stionie Wykonawcy,
przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze o-dstąpiÓ óo uńowy w terminie
45 diri
kalendarzowych od wystąpienia ww. opoŹnienia' Śt<utek złozonego oświadczónia o odstąpieniu
następuje na przyszłoŚc. Z chwilą otrzymania oŚwiadczenia o odstąpieniu Wykonawci
.;est
zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot budowlańych/ świjdczenia uśług
i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającegó ewidencji wykonanycń
prac W celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. Wykonawca otrżymi jedynie wynógrodzenie
za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy- nie wyłącza"realizaĄi
uprawnień wynikających z wykonanej częŚci Umowy' w szczegolnoŚci wyni'kającycń z'gwarancji lub
rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlańe/ uiłu!i. odltąpienió od
Umowy nie wyłącza rÓwniez obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie.realizacji wykonanej częsci Umowy óraz obowiązńu zapłaty
kary umownej przewJdzianej na wypadek odstąpienia od Uńowy przez Zamawiającego z prry'"ryi
lezących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnościprzedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w rimach auoytu. Przedstawiciel Wykonawcy
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚÓ, ózynnoŚói
te nie będą powtarzane.
Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośÓ reaiizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą
byÓ podstawą do odstąpienia od Umowy z winy \AĄkonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymanla
pzez Zamawiającego wyn kow audytu.
i

1

WykonawcajestzobowiT31ł.^"li';,ffinezkoniecznoŚciąbezpośredniego
zwrocenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp'
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o.

dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkich czynnoŚci

związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o' o. wynikających
zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzÓr nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ w jakiejkolwiek formie pracownikow
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
o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod

z

2

3

4
5

6.

rygorem niewaŻnoŚci.

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwoŚci polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyŻeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Um_owę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Załącznikido umowy:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia _ zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Załącznik nr 2 - Wykaz pracownikow senłisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje
Załącznik nr 3 - Cennik częścizamiennych i podzespołÓw nowych i regenerowanych.
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