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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
-

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jórzego Zięika
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej www.weqlokokskrai.pt
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częŚci SlWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
PRoFlL NABYWGY: ad res internetowy : https : //d o stawcv-weą Io ko ks. coi ą. biz
I

nformacje podstawowe.
Nlniejsze postępowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie pzetargu
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs knn.l sp. ,. o.ó.,

1.

zwany dalej Regulaminem.
Wyc]ąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profi|u Nabywcy.
Zamawiający dopuszcza mozliwośĆskładania ofert częściowych na zadania. Składana oferta winna
obejmowaĆ cały zakres rzeczowy zadania. llośćzadań: 2. Zamawiający dopuszcza moŻliwośĆzłozenia
oferty przez jednego Wykonawcę na jedno lub kilka zadań'
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci składania oferty wariantowej.
Zamawiający n e za m ie rz a zaw rzec u mowy ra m owej.

2

4.
5.

i

Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚĆ powierzenia częścizamÓwienia do wykonania przez

o.

podwykonawcÓw.
ilt

opis przedmiotu zamówien

1'

ia.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

y-sług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzieźawionych produkcji
REMAG/FAMUR dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Plókary w 2020 roku w podziate n'a
zadania:
Zadanie nr 1 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych od FAMUR S.A.
Zadanie nr 2 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG/FAMUR.

9y!l9.-'.:lie

2.
IV

Szczegołowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno - uzytkowe okreŚlono
w Załączniku nr 1 do slWZ.

okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady reaIizacjizamówienia i warunkl gwarancji.
1. Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Senłisowych złozonych w okresie obowiązywania umowy

2.
_
3'
4.
5.
6.

określonym w lstotnych postanowieniach, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy.
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wańoŚc umowy nie zostanie wykorzystana, umowa
obowiązywaÓ będzie dla Zleceń wystawionych przez Kopalnię do dnia wykorzystania wańościumowy,
ale nie dłuzej niz do dnia 31 marca roku następnego po roku obowiązywania umowy. o przedłuzeniu
okresu obowiązywania umowy do 3'1 marca Zamawiający poinformuje Wykonawcę_pisemnie.
\AĄlkonawca zobowiązuje się ŚwiadczyĆ usługi senryisowe pzez24 godziny na dobę, we wszystkie dni
tygodnia (rowniez w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z bbowiązującymi
uZamawiĄącego uregulowaniami wewnętznymi, pzez pracownikow o odpowiednich do zakresu piai ' '
doŚwiadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - Prawo geologiczne
i

gornicze.

\Alkonawca zobowiązuje się prowadziĆ działania od momentu otzymania zgłoszenia (telefonicznego
Wezwania Senłisowego) w terminach podanych w lstotnych postanowieniach, ktÓre zostaną wprowadzońe
do umowy.

Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługiserwisowe
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3)

7.
V

na dostarczone regenerowane częścizamienne: minimum 6 miesięcy od dnia przekazania
Zamawiającemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacjitechnicznejczęści szybkozuŻywające
się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych iwykonawstwa.
Szczegołowe zasady realizacji zamowienia i warunki gwarancji zostały określonew Załączniku nr 1 do
SIWZ.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
o zamÓwienie mogą ubiegaĆ się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadanla wiedzy idoświadczenia, to znaczy Wykonawcy' ktorzy w okresie ostatnich 3lat przed
upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie,
Świadczyli usługisenłisowe, remontowe lub inne polegające na naprawie maszyn/urządzeń stosowanych
w podziemnych zakładach gorniczych, odpowiadające przedmiotow| zamÓwienia w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia o wartoŚci brutto nie mniejszej niz 800'000,00
PLN w tym:
1) dla zadania nr 1 o wartoŚci 600.000,00 PLN;
2) dla zadania nr 2 o wartości200.000,00 PLN;
2' dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

3.

zamówienia,

posiadania uprawnień do wykonywania określonejdziałalnościlub czynności tj. do wykonywania
usług remontowych maszyn i urządzeń, ich elementow i podzespołÓw uzytkowanych w podziemnych
wyrobiskach zakładow gÓrniczych, to znaczy w odniesieniu do maszyn i urządzeń, ich podzespołow lub
elementow budowy przeciwwybuchowej
1) Producent maszyn/urządzeń, ktorych przedmiot zamówienia dotyczy;
:

lub

2) inniWykonawcy niż wymienieni w ust. 3. pkt. 1) posiadający zdolnośćzakładu remontowego
do wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki

4'

inzynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontow urządzeń i podzespołÓw budowy
przeciwwybuchowej zgodnie z 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 zakładÓw gorniczych (Dz.U. 2017 poz' '1 1 18),
sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, ktorzy posiadają Środki finansowe lub zdolnośckredytową
w wysokości nie mniejszej niz 500.000,00 PLN,
W przypadku WykonawcÓw, ktÓrzy wykażą środkifinansowe lub zdotnoŚć kredytową w walucie obcej,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia popnedzającego
dzień w ktÓrym upływa termin składania ofert'

5.
6.

niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na

raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,
nieznajdowania się w stanie likwldacji lub upadłościzawyjątkiem WykonawcÓW, ktorzy po ogłoszeniu

upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

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

na podstawie złożonych pnez Wykonawcow, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
VI

Dokumenty i oświadczenia przedkładane
postępowania o udzielenie zamówienia.

z

w celu wykazanla braku podstaw do

wykluczenia

Zamawiaiacv żada przedłożenia wraz z oferta:
1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ,
2' wykaz wykonanych, aw przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rownieŻ wykonywanych usług
senłisowych, remontowych lub innych polegających na naprawie maszyn lurządzeń stosowanych
w podziemnych zakładach gorniczych, 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 wartoŚci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorcow zgodnie zZałącznikiem Nr 3 do S|WZ oraz załączenia dokumentow
potwierdzających, Że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie.
3. informacji banku lub spÓłdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w ktÓrych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokoŚc posiadanych środkowfinansowych |ub zdolnoŚc kredytową
Wykonawcy, wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania ofert,
S

ek reta

z

Ko m i sji P z eta rg owej : G ab ń e

l

a Lo nczyk

2

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR7Żl2129

4.

5.
6.

o.

aktualnego odpisu z właŚciwego rejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
a w stosunku do osÓb fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub
upadłościza wyjątkiem Wykonawcow' ktÓrzy 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 ofert, a dla Wykonawcow, ktÓzy prowadzą działalnoŚÓ na podstawie innych dokumentÓw -

ten dokument;

aktualnego zaŚwiadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania
decyzji właściwegoorganu podatkowego - wystawionego nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
aktualnego zaświadczenia właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofeń.

Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentow,oktÓrychmowaWpkt4_6składadokumentywystawionewkraju,wktÓrymma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt 4 _ 6 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca moŻe polegać - na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych do
wykonania zamowienia lub zdolnościfinansowych - innych podmiotow, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

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

zamÓwienia'

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

vll

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 uządzenia budowy przeciwwybuchowej:
1) w przypadku Wykonawcy będącego Producentem maszynlurządzeń, ktÓrych przedmiot zamÓwienia

a)

dotyczy:

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

2) W
a)

b)

przypadku Wykonawcy niebędącego Producentem maszyny/urządzenia, którego przedmiot
zamowienia dotyczy:
oŚwiadczenia Wykonawcy potwierdzającego zdolnośĆ zakładu remontowego do wykonania remontu
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i aktualnymi
normami dotyczącymi remontow urządzeń i podzespołow budowy przeciwwybuchowej zgodni z pkt.
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 gÓrniczych (Dz.U. 2017 poz' 1118)
złoŻone na druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ,
zgodę Wydzierzawiającego na wykonywanie przez Wykonawcę senłisÓw maszynlurządzeń, ktorych
przedmiot zamÓwienia dotyczy _ dla Zadania nr 1 - kombajny dzierzawione.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych 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 zamowienia, w szczegolnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne
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zobowiązanie takich podmiotÓW do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania
z nich przy Wykonaniu zamÓwienia.

Vlll.

tx.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1
do SIWZ, 7 ą łłtąwi zi ąr l, u^, m' ^ 2 rown i^ł 'l^lĄ^-^^i^ -l^ ^a^*.,.
1. oświadczeniaWykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do Sl\ĄŻ złoŻone
na druku formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do SIWZ'

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1' Wykonawcy mogą Wspolnie ubiegaÓ się o udzielenie zamowienia, W tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego 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
W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłączn ie z ustanowionym pełno mocn kiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka WykonawcÓw wspolnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby reprezentujące
poszczegÓl nych WykonawcÓw składających ofeńę wspolną.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspolnie, do ofeńy nalezy załączyć:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawcow
2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jeŻeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, ze 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 rozłozenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego or9anu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamÓwienia - według Wzoru
oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik nr 6 do SIWZ.
5. Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazaÓ, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośĆzałączyc odpowiednie dokumenty (jeśli są wymagane).
Jeżeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyĆ tylko
dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspÓlnej oferty Wykonawcow, ZamawiĄący moŹe zaŻąda przed zawarciem
umowy, umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie 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.
i

x.

opis przygotowania ofeńy.
1. ofertę nalezy sporządziĆ dokładnie wg dołączonego Formularza ofeńowego lub na nim, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ' Do oferty nalezy dołączyÓ cenniki stanowiące Załączniki nr 2a,2b,2c
i 2d Qeżeli dotyczy)do SIWZ. \AĄlkonawca w Załączniku nr 2c do S|WZ może dopisac dodatkowe pozycje
cennikowe częŚci zamiennych nowych lub poremontowych, czynnoŚci serwisowych zgodnie z podanym

poniŻej Wzorem. Wykonawca składający ofeńę do przetargu oprocz wersji pisemnej zobowiązany jest
takze do złoŻenia formularza ofertowego i cennikow częŚci zamiennych, czynnoŚci senłisowych
na nośniku elektronicznym. Zaleca się, aby cenniki zostały zapisane w formacie Excel (-.xls).

Cennik powinien zawierać kolumny w następującej kolejności:
1. Lp. ( podać 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 ,, ; '')'

4. Cena lzłl netto

(podana W formacie liczbowym np. 10538,58 (bez spacji z pzecinkiem,

z dokładnoŚcią do dwÓch miejsc po przecinku).
Uwaga: Nie nalezy scalaĆ poszczegolnych komÓrek

wzÓr'.

Lp.

Nr rysunku
Nr kataloqowv

I

2
3

S e k reta

lx,

z

4567890
Rvs 34579

Ko m i sj i P rz et a rg owej : G

a b

i

e

I

a Lo n cz y k

Nazwa częŚci

podzespołu
Czuinik r-789

Requlator
Nakrętka

Cena jednostkowa
netto tPLN/JMl

12,50

'16987,68

1,50
4
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2'
3.

o.

Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamÓWienia składa się wyłącznie w formie pisemnej w jednym
egzemplarzu.

4. Treścoferty musi odpowiadac treści SIWZ.
5. ofeńę naleŻy sporządzic Wg dołączonego Formularza
6'

ofertowego lub na nim, zgodnie
zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
oferta musi byc sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny być
przetłumaczone pŻez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę

do oferty.
oferta powinna zawierac spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i załącznikow'
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy musi
wynikac z przedstawionych dokumentÓw Iub byc dołączone do oferty w oryginale, lub kopii potwierdzonej
za zgodnośc z oryginałem.
9. Dokumenty muszą byc składane w oryginale lub kopii poŚwiadczonej za zgodnoŚc z oryginałem przez
Wykonawcę lub przez osoby upowaznione do jego reprezentowania.
10. Wszelkie poprawki dokonane w treścioferty (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.

7.
8.

11. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. oferta powinna byc zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierąące informacje nie wymagane przez
Zamawiąącego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalnoŚÓ itp.) nie podlegają ocenie.
12. oterta składa się z:
a) Formularza ofeńowego sporządzonego zgodnie z wzorem _ Załącznik nr 2, 2a, 2b,2c,2d (jeŻeli
dotyczy) do SIWZ.

o ktorych mowa w częŚci Vl - lX, xl SIWZ.
o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofertę nie wynika z

b) oświadczeń i dokumentow,

c)

Pełnomocnictwa,
rejestrowych.

dokumentÓw

13' Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.22019 poz. 1010) nie pozniej

niz w terminie składania ofert, musi zamieŚcic adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze wskazaniem
konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci naleŻy podać numery stron zawierające
informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji

powszechnie znanych lub tych, ktorych treŚĆ kaŻdy zainteresowany moze legalnie poznac.
W szczegolnościnie mozna zastrzec'. nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji

i

warunków płatnoŚci.

14. lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac pzekazane
w taki sposob, by ZamawiĄący mogł z łatwoŚcią określićzakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci
przekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
okreŚlonych w ustawie.

XI

Wadium.

1.

2.

3.
4.

5.

ZamawiĄący Żąda od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokości: 20000,00 PLN (słownie:

dwadzieŚcia tysięcy złotych 00/100) w tym:
dla zadania nr 1 - 15.000,00 PLN;
dla zadania nr 2 - 5.000,00 PLN.
Wadium moze byc Wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)
b)
c)
d)

w pieniądzu,

W poręczeniach lub gwarancjach bankowych'
w gwarancjach ubezpieczeniowych,

w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o.
Termin waznościwadium musiodpowiadac co najmniejterminowi związania ofertą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, nalezy

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
ofert. Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złoŻenia nalezy załączyć do pozostałych
doku mentow ofertowych.

Wadium w pieniądzu naleŻy wpłacaÓ przelewem na konto bankowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
BGż BNP PARIBA5 nr rachunku: 71 1600'10551849 6184 9000 0001 najpÓŹniejdo dnia igodziny
składania ofert zwpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'.,,Wadium na przetarg nr PRZZ/2129
pn. Świadczenie usług senlvisowych kombajnow chodnikowych własnych i dzierŻawionych produkcji

5
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KWK Bobrek _ Piekary w 2020

roku

podziale na zadania.
oryginał lub kopię tego dokumentu naleŻy załączyc do pozostałych dokumentow ofeńowych.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawia1ącv przechowuje na rachunku bankowym.
Wykonawca zamierzający złoŻyÓ wadium w formie zablokowania wymagalnych wierzytelności składa
oŚwiadczenie
wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci przysługujących Wykonawcy
do WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. ul. Gen. J' Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion
Finansowy. Pion Finansowy sprawdza moŻliwoŚĆ zaliczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium
przyjmując zasadę, iŻ na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należnościz terminem
wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert.
Po pozytywnejweryfikacji Pion Finansowy blokuje naleŻnościwsystemie. oŚwiadczenie potwierdzone
przez Dyrektora ds. finansowych lub Głownego Księgowego' stanowic będzie dowÓd wniesienia
wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofeńą przetargową' WzÓr oŚwiadczenia dot.
wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się
w

o

o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

B.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub po unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, ktÓrego oferta
została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktorego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia ządano. Zamawiający zwlaca

niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofał ofertę przed upływem terminu składania

ofeń.

9
10

11

12

Wadium zwlaca się w tej samej formie, w jakiejzostało wniesione.
Zamawia1ący moŻe zatrzymac wadium wraz odsetkamijezeli:
Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreŚlonych

1)
2)
3)
4)

w ofercie,

Wykonawca nie wniosł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeżeli ządanie to było
objęte Specyfikacją lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
zawarcie umowy stało się niemoŻliwe zprzyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
w przypadku okreŚlonym w ust. 13.
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upowaŻniona moŻe poinformowac
Wykonawcę, o mozliwościodbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

z KASY KWK
13.

xlt.

.rll.

,,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 ulegazatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany ofer1y przez Wykonawcę po otwarciu ofert
przez Komisję Przetargową'

Zabezpieczen ie naIeżytego wykonan ia u mowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

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 Zamawiający przewiduje mozliwośćprzeprowadzenia uzgodnień prowadzących
do obnizenia cen z Wykonawcą, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę zgodnie z $ 26 Regulaminu'
Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunkÓw i cen zostanie
potraktowane jako zmiana ofeńy w rozumieniu $ 23 ust. 10 Regulaminu'
2. Kryterium oceny ofert będzie : cena - 100% liczona jako bilans oferowanych cen jednostkowych,
tj. ryczałtowej stawki roboczogodziny senłisowej i istotnych dla ZamawiĄącego częŚci zamiennych.
WartoŚc oceniana będzie-obliczona w toku neqociacji w następujący sposÓb
Wz = Wn + Wcz w ujęciu Wagowym

:

gdzie:
W - wartoŚc oceniana,
Wn - wartoŚc punktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny senłisowej:

Wę=

minimalna ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej

badana ryczałtowa stawka roboczogodziny senłisowej

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk
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Wcz _ WartoŚć punktowa wyliczona W oparciu o istotne dla Zamawiającego częścizamienne,

Wcz

min i mal na wartoŚć istotnych dla Zamawiająceg o
=

części zamien nych

badana wańoŚć istotnych dla Zamawiającego części zamiennych

xB0

ofeńą najkozystniejszą zostanie uznana oferta z najwyŻsząwańością ocenianą W..

3.
4'
xtv

Warunki umowy itermin płatności.
1. lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku nr 8

2'

XV

xvt

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

do SIWZ.

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

Term i n zwi,ązania ofeńą.

1.
2.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moŻe nastąpiĆ po upływie terminu związania ofeńą nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, 1eŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia
do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

i

Termin i miejsce składania ofeń'
1. ofeńę nalezy złoŻyc w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu - w zaklejonej
kopercie w następującym miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
_ l oietro. ook. nr 5
DziałZamówień i Przetaroów
-r.
''
do dnia 46, 12 .2Ot9
do d;ł'. 9i t5

-za

zdo kiem
czenie usług serwisowych kombajnów
chodnikowych własnych i dzieżawlonych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w 2020 roku w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych od FAMUR S.A.
Zadanie nr 2 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG/FAMUR.
Nie otwierać rzed dniem ......
Na

iu

e

rcre n

umtescrc

Postępowanie o udzielenie zamÓwienia nr PRZZ|2129 pn

2'
3.
4.
5.
6.
7

XVII

.

oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane

adres

warunkach zapewniających im stan nienaruszony

do czasu otwarcia ofeń. odpowiedzialnoŚc za właŚciwe oznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi

Wykonawca.

Wykonawca moŻe przed upływem terminu składania ofert zmienic lub wycofaĆ ofertę.
ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoŻeniu oferty po terminie'
W przypadku oferty złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niŻ wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy _ bez jej
rozpatrzenia.
Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi Ślady naruszenia zamieszcza
na wykazie złozonych ofert 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 ofeń.

otwarcle ofeń.
1. oMarcie złoŻonych ofeń nastąpiw miejscu

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DziałZamówień i Pzetaroów - l pietro. pok. nr 8
w dniu ł6, t2,
i. o ood'. 9':30

2otg

2.
3'

otwarcie ofert jest jawne i. następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
a) sMierdza iloŚĆ otrzymanych ofert,
b) otwiera oferty w kolejnościich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkow płatnoŚci zawartych w ofeńach. Ceny ofert
nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreŚlony w S|WZ zawiera powyzej 30 pozycji cen

4.

jednostkowych.

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

XVIII

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.

1.

Zamawiający 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
- d ro g ą e ektro n icz n ą n a ad res : g' o n czy k@wcg.!-g-Kg.Kg.K1ąJ.pl
l

l

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. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczenlai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub
i

- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom ien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazyw ał wy konawcom
a) pisemnie,

:

lub,

b) faksem na numerwskazany w ofercie, lub

c)

2.
xlx.

drogą elektroniczną:

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

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1' Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca moŻe zwrocic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci slWZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treściS|WZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treśczapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaĆ treŚÓ slWZ' Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny ofeń,
warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający moŻe przedłuzyć
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposob
modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
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XX

lnformacje dodatkowe
1' Zamawia)ący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Komisja moŻe Żądac od Wykonawcy wyjaśnieńdotyczących treścizłożonejofeńy.
3. Komisja każdorazowo Wzywa Wykonawcę' ktÓry w terminie składania ofert:
1) nie złozył stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentow,
2) złoŻyłpełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewaŻn ienie postępowania lu b odrzucenie ofeńy.
4. oŚwiadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać 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 \AĄkonawcę
i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 3.

XXI.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.
1. osoby upowaznione informują Wykonawcow, w formie przewidzianej w SlWZ, o sposobie rozstrzygnięcia
postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weg lokokskrai. pl.
2. Wykonawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

xxil.

Postanowienia końcowe.
1. ofeńa nie podlega zwrotowi.
2. ocenie nie podlegają oferty, ktÓre zostały złoŻone przez Wykonawcow wykonujących wcześniej
zamÓwienie dlaZamawiającego z nienalezytą starannoŚcią, a w szczegÓlności polegających na:
a) niewykonaniu zamowienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
b) dostarczeniu towarÓw o niewłaściwejjakoŚci,

c)
d)
e)
3.
4.
5'

niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚc poniesienia przez
Zamawiające g o d od atkowych na kład ow f n a n 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

Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach okreŚlonych

o dostępie do informacji publicznej.

w

przepisach

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załącznikil.
Załącznik nr 1
- Opis przedmiotu zamowienia.
Załącznik nr 2 - Formularz ofeńowy.
Załącznik nr 2a
częŚcizamiennych i podzespołów
- Cennik istotnych dla Zamawiającego
nowych (podlegający ocenie) _ Zadanie nr 1.
Załącznik nr 2b
Cennik istotnych dla Zamawiającego części zamiennych i podzespołow
nowych (podlegający ocenie) _Zadanie nr 2.
Załącznik nr 2c
Wzór cennika pozostałych części zamiennych nowych
(nie podlegający ocenie) _ Zadanie nr 1 i/lub Zadanie nr 2'
_ Wzor Cennika pozostałych częŚci zamiennych i podzespołow
Załącznik nr 2d
regenerowanych oraz czynności serwisowych (nie podlegających ocenie)
- Zadanie nr 1 i/lub Zadanie nr 2,
- Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat _ wzor.
Załącznik nr3
Załącznik nr4
oŚwiadczen ie Prod ucenta maszyn/urządzeń.
- oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nrS
- oświadczenie WykonawcÓw wspolnie ubiegających się o zamowienie.
Załącznik nr6
- oświadczenie dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci.
Załącznik nr7
- lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy'
Załącznik nr8
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Załącznik nr 1 do S|WZ
OPIS PRzEDMIOTU ZAMOWIENIA

'l.

Przedmiot zamówienia.

Świadczenie usług senłisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzieźawionych produkcji
REMAG/FAMUR dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piek]ary w 2020 roku w podziale na

zadania:
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2

-

|'

Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych od FAMUR S.A.
Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG/FAMUR.

Przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich.

2.
3.
1)
2)
3)
4)

Lokalizacja miejsca wykonywania usług.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.

Zakres rzeczory przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniaó wymagania wynikające
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.
Ustawa z dnia 09 czenłca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 t.j.)'
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 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 pożn. zm'),
Rozpouądzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegÓłowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz.U' z2017 r. poz. 111B z dnia
09.06.2017),

5)
6)

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r' w sprawie zagroŻeń naturalnych
z2017 l' poz' 1247),
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czenłca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń
i systemów ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 817).
W przypadku zmian aktow prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamÓwienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy'

4

Wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia.
Naprawy (usługi senłisowe) wykonywane będą w wyr:obiskach podziemnych zakładu gÓrniczego bez
wyłączenia obiektu z ruchu.
Dostawa częŚci do Zamawiającego będzie się odbywaÓ wraz z usługą senłisową lub w formie
zabezpieczenia jednostkowych iloŚci częścizamiennych i podzespołÓw do napraw mozliwych
i dozwolonych do przeprowadzenia przezuŻytkownika maszynylurządzenia, na podstawie Wezwania
Serwisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną (pocztą
e-mail). Wezwanie Senłisowe zostanie przesłane do Wykonawcy w czasie do 24 godzin od czasu
zgłoszenia telefonicznego lub w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym'
Naprawa senruisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana w sposob gwarantujący bezpieczną
eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny (urządzenia), a maszyna
(urządzenie) po naprawie senłisowej będzie odpowiadaĆ dokumentacji techniczno_ruchowej
(instrukcji uzytkowania), na podstawie, ktorej była eksp|oatowana przed naprawą serwisową.
Częścizamienne będące przedmiotem zamowienia muszą być zgodne z dokumentacją technicznoruchową/instrukcją uzytkowania - producenta, a ich zastosowanie (zabudowa) W maszynie
lurządzeniu zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny.
Wykonywanie płatnych napraw senruisowych lub zastosowanie częścizamiennych i podzespołow
dostarczanych w ramach usług senruisowych w okresie gwarancyjnym dla maszynylurządzenia nie
moŹe powodowaĆ utraty gwarancji udzielonej przez producenta lub \Ałdzierzawiającego.
Zastosowanie częŚci i podzespołow będących przedmiotem postępowania nie moŹe naruszac
deklaracji zgodnoŚci WE/dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszynlurządzeń, ktorych

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w zakładach gorniczych (Dz.U.

przedmiot zamÓwienia dotyczy.

7)

W

przypadku braku ograniczeń formalno-prawnych dopuszcza się stosowanie części
zamiennych i podzespołów poremontowych (regenerowanych). Zasadnośó i zakres ich
stosowania winny byó 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.

Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabńela Lonczyk
,^)il|,,
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Wrazz każdą wykonaną usługą serwisową Wykonawca dostarczy:

5

ProtokÓł wykonania usługi senruisowej, ktory powinien zawieraÓ:
numer kolejny,
datę i godzinę zgłoszenia usługi senłisowej (Wezwania Senłisowego),
uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,
rodzaj uszkodzenia,
datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy senłisowej,

1)

2)
3)

4)
5)

wyszczegolnienie przeprowadzonych prac,

6)

datę

7)

i

godzinę zakończenia prac związanych

elementow

z

realizaĄą zlecenia, specyfikację wymienionych

i podzespołow (z podaniem pozycji cennika) oraz iloścprzepracowanych godzin,

komentarz odnośniewstępnego określenia strony odpowiedzialnejza powstanie zdarzenia,
potwierdzenie wykonania usługi przez senłisanta i osobę wyŻszego dozoru ruchu.

B

o

6.
1)
2)
3)
4)

Wrazz każdą usługą serwisową związanąz dostawą częścizamiennych Wykonawca dostarczy
dokumenty:
kartagwarancyjnadostarczonej

częścilpodzespołu,

- potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego,
zaŚwiadczenie fabryczne lub deklarację zgodności WE lub świadectwo zgodności dla uządzeń
elektrycznych i urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
protokoł wykonania usługi senłisowej.
dowod dostawy WZ

W przypadku dostawy częŚci zamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez uzytkownika, gdy
przedmiotem wykonania usługi są certyfikowane zamienniki częŚci zamiennych oryginalnych lub
katalogowych - Ceńyfikat(y) zgodnościwłaściwoŚci oferowanych częścizamiennych z wymaganiami
stosownych norm i przepisÓw, wydanych (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane
jednostki certyfikujące/jednostki notyfikowane' wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania
W maszynach lurządzeniach, ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy.

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

6)

7)
B)

Wymaganiaorganizacyjne.
Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą
maszy nę/u rządzen ie do jego poprzed

0w,

iej sprawn ości.

takiej potrzeby.
W ramach wykonywania usługi serwisowej transpoń do i od Zamawia1ącego częścizamiennych jak
i osob Świadczących usługi senvisowe odbywac się będzie na koszt Wykonawcy.

Serwis moze być Wezwany do realizacji usługi serwisowej przez osobę upowaŻnioną przez
Zamawiającego (Kopalnię). Wezwanie Senłisowe powinno byĆ złozone telefonicznie, a następnie
potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną do 24 godzin. W przypadku zbieżnoŚci tego terminu

z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien byc do końca pienłszejzmiany
następującego dnia roboczego.

osoba dozoru WyŻszego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy serwisowej,
przydziela osobę koordynującąoraz zapewnia fachową wspołpracę ze służbamikopalni. Świadczenie

usług senvisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu senłisowego podpisanego przez
obydwie strony. W protokole winna byc określona godzina jego sporządzenia, ktora okreŚlac będzie
czas zakończenia realizacji usługi senłisowej. Upoważnionym w imieniu Kopalni do potwierdzenia
iloŚci roboczogodzin przepracowanych przy usługach senłisowych na terenie zakładu Zamawiającego
oraz ewentualnie zuŻytych 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 mozliwośÓ (za zgodą Wykonawcy) zastosowania częŚci/podzespołow
będących własnoŚcią Zamawiającego, W celu usunięcia awarii, do czasu dostarczenia
części/podzespołow przez Wykonawcę. W tym przypadku zastosowanie tych częŚci i podzespołÓw
nie naruszy ochrony gwarancyjnej maszyny lub urządzenia gdzie zostaną zastosowane
a Zamawiający obciązy kosztem wymiany i wykonania remontu częŚci/podzespołu Wykonawcę
według obowiązujących w WĘGLoKooKS KRAJ Sp. z o.o. kosztow placy oruz cennikÓw usług
remontowych.
Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu usługi senłisowej za wykonaną usługę.
W przypadku, gdy niniejsza umowa zawarIa została na podstawie oferty wspÓlnej strony ustalają,

że czynnoŚci naprawcze, dla ktorych
geologicznym

S e

n

Usługi senruisowe realizowane mogą byĆ rÓwniez w formie zabezpieczenia dla słuzb technicznych
Zamawia1ącego jednostkowych iloŚci częŚci i podzespołÓw, po zgłoszeniu w opisany wyzej sposob
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e)
10)

o.

Przy1azd ekipy serwisowejWykonawcy następuje w terminie zgodnym z umową.

Ekipa senłisowa Wykonawcy zgłasza swoj przyjazd u osoby okreŚlonej w zgłoszeniu i wspolnie
z niąu dyspozytora Zamawiającego. Zgłoszenie przyjazdu ekipy senłisowej u dyspozytora oznacza

rozpoczęcie czasu reaIizacji usługi senłvisowej, natomiast zgłoszenie u dyspozytora przybycia na
miejsce wykonania usługi serwisowej (tj. miejsce lokalizacji maszyny) oznacza rozpoczęcie czasu
usuwania awarii.

11)

I
1)

2)
a)

W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług senłisowych przez Wykonawcę zajdzie koniecznośÓ
wymiany częścilub podzespołow nieujętych w cenniku do zawartej umowy senłisowej, ze względu
na wyjątkową sytuację i koniecznoścnatychmiastowego wykonania usługi, świadczenie usług
serwisowych w zakresie przedmiotowych częŚci i podzespołow będzie odbywaĆ się na podstawie
odrębnie zawańych umÓw pomiędzy stronami niniejszej umowy.

obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia całodobową obsługę senłisową maszynlurządzeń objętych niniejszą umową,
eksploatowanych na terenie Zamawiającego, We wszystkie dni tygodnia, włącznie z sobotami,
niedzielami i Świętami, w zakresie uznanych roszczeń gwarancyjnych bezpłatnQ, a W pozostałych
przypadkach odpłatną.
Do obowiązkow Wykonawcy W zakresie świadczenia usług senłisu należy:
dostawa transportem własnym i na własny koszt pracownikÓw serurrisu i urządzeń niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905
Bytom,

b)

c)

na Wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszynlurządzeń i ich
podzespołow w miejscu ich pracy,
kontrola maszynlurządzeń i ich podzespołów w miejscu ich pracy na podstawie zapisow umow bądz

dokumentacji,
d

zabezpieczenie dla słuzb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości częŚci i podzespołÓw,

o

kazdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, ktÓre spowodowało

lub mogło spowodowaĆzagroŻenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa
powszechnego Wykonawcazobowiązany jest niezwłocznie powiadomic Dyspozytora Ruchu ZaWadu,

3

a

b)

c)

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalni
Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Gorniczego. 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 wacy jego kopię naleŻy dostarczyĆ do Działu BHP Zamawiającego.
Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie okreŚlenia przyczyni okoliczności
wypadku, ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, sporządza słuzba BHP Wykonawcy zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrow 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:
ŚwiadczyĆ usługi na terenie Zamawiającego przez pracownikÓw z odpowiednim do zakresu prac
doświadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną
i technologiczną prowadzenia napraw maszyn,
prowadziĆ szkolenia okresowe, badania lekarskie pracownikow seruvisu zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami oraz przestrzegac terminÓw ich przeprowadzania,
stosować bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami technologie napraw wykonywanych
przez ptacownikow seruvisu, za co odpowiada kierownik ekipy senvisowej wyznaczany przez
Wykonawcę.

4)

5)
6)

t)

B)

Za zgodne z obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi senłisowej na

lub pozagwarancyjna.
Protokoł usługi senłisowej \Afukonawca sporządzi w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron, trzeci egzemplarz - dopuszcza się czytelną kserokopię- Wykonawca dołączy do
faktury za wykonaną usługę).
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu częŚci, podzespołÓw po wymianie
z wyjątkiem uszczelnień oraz zuŻytych olejÓw i smarÓw
nie dotyczy usług gwarancyjnych oraz
sytuacji, w ktorych cena częŚci zamiennej w dołączonym cenniku do umowy dotyczy wyłącznie rÓżnicy
pomiędzy ceną nowej częŚci, podzespołu a kosztem remontu (co zostanie oznaczone w cenniku jako
czeŚĆ remontowana).
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklarnacji Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia
terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomienia za pomocą poczty elektronicznejw terminie do 14 dni

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk

0w,

terenie

Zamawiającego 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

-
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o.

od dnia zwrotu podzespołow i części zamiennych). Przekroczenie tego terminu skutkowac będzie
uznaniem roszczeń gwarancyjnych przez Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca wystawi fakturę
korygującą.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracownikow serwisu posiadających
Wymagane na dole kopalni kwalifikacje. osoby, ktore będą wykonywac czynnoŚci serwisowe muszą
posiadac uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu gorniczego wydobywającego
węgiel kamienny, posiadaĆ odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne
badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu uzytkowania pochłaniaczy
i aparatow ucieczkowych.

e)

Zakres od powiedzialności Wykonawcy.
Za transpoń częścii podzespołÓw dostarczanych

9.
1)

Wykonawca.

w

ramach usług senłisowych odpowiada

Wszystkie częŚci I podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu w ramach
świadczonych usług serwisowych powinny byc identyfikowalne.
Wykonawca przekaŻe rÓwnieŹ wszystkie Wymagane dla zgodnego z przepisami ich użytkowania
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
poi nformowan ia o ty m Zamawiającego.

2)
3)

4)

10.

obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający w związku ze Świadczonymi przez słuzby serwisowe Wykonawcy usługami zobowiązany

jest:

Zapewnic warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li serwisu Wykonawcy na terenie Kopalni
oraz ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze, za co
odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu GÓrniczego, na terenie ktorego usługa jest Świadczona.
W przypadku stwierdzenia przez ekipę serwisową, ze warunki uniemozliwiają pracę, ekipa może
jej nie podjąc, o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.
Zapewnic osobę dozoru ruchu ze strony Kopalni w charakterze opiekuna i koordynatora prac.
Zapewnic transpoń narzędzi, częŚci i podzespołow oraz pracownikow senłisu w podziemiu kopani.

1)

w oparciu o postanowienia niniejszej umowy

2
J
4

Zapewnic dostawę mediow W postaci energii elektrycznej, spręzonego powietrza, emulsji

wysokociśnieniowej, wody oraz materiałow eksploatacyjnych np. olejow i smarÓw, potrzebnych do
wymiany lub uzupełnienia.

5)

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktoremu uległ pracownik Wykonawcy, Kierownik Ruchu

6)

UmozliwiĆ pracownikom Wykonawcy dokonywania doraŹnych kontroli, stanu technicznego
maszynlurządzeń lub ich podzespołÓw oraz kontroli przestrzegania przez Zamawiającego zasad
prawidłowej eksploatacji. Przeprowadzenie doraŹnych kontroli Wymaga powiadomienia

Zaldadu Gorniczego podejmuje działania zgodnie z przepisami ustawy - Prawo geologiczne

Odmowa lub uniemozliwienie dokonania kontroli przez pracownikow senvisu Wykonawcy,

z wyłączeniem przypadku siły wyŹszej, moŻe byc podstawą do cofnięcia gwarancji.

W przypadku odmowy podpisania częŚci bądŹ całoŚci ustaleń Protokołu usługi senłisowej przez

8)

Zamawiającego (Kopalnię) z roŻnych przyczyn, Zamawiający zobowiązany jest opisac w Protokole
usługi senruisowej własne ustalenia i wnioski.
ZwrÓciÓ w terminie do 14 dni pobrane i wymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych
podzespoły i częścizamienne (w przypadku konieczności zwrotu). Dotyczy to rownież podzespołow

e)

i

10)

11)

Cw

gÓrnicze.

Zamawiającego (Kopalnię) nie pozniej niz 8 godz. przed rozpoczęciem zmiany na której Wykonawca
planuje przeprowadzić kontrolę. Dla tego typu kontroli zastosowanie mają wszystkie zapisy
przywołane w umowie oraz powyżej, dotyczące realizacji usług senłisowych.

t)

S e

i

częściw odniesieniu do ktorych Zamawiający zamierza wnosic roszczenia

gwarancyjne.

Przekroczenie tego terminu skutkowac będzie odmową roszczeń gwarancyjnych. W tym przypadku
Zamawiający pokryje koszty wymien ionych podzespołÓw i części zamiennych.
W przypadku zaistniałego wypadku, w razie nieobecności na miejscu zdarzenia osoby dozoru
Wykonawcy o zaistnieniu wypadku przy pracy, wystąpieniu zagroŻenia Życia lub zdrowia załogi
Wykonawcy, Dyspozytor Ruchu Kopalni powiadomi osobę dyzurną Wykonawcy. Do czasu przejęcia
dochodzenia wypadku przez słuŻby BHP Wykonawcy, ZamawiĄący zobowiązany jest zapewniÓ:
niezwłoczne zorganizowanie pienłszej pomocy dla poszkodowanego zabezpieczenie miejsca
wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy udostępnienie niezbędnych
informacji i materiałÓw słuzbie BHP Wykonawcy.

Nieodpłatne zapewnienie pracownikom ekipy serwisowej bezpiecznych warunkÓw pracy
i udostępnienie pracownikom Wykonawcy, W czasie wykonywania usługi senłisowej jak i w czasie
doraznych kontroli zawiązanych z nadzorem nad eksploatacją maszynlurządzeń, moŻliwości

kreta rz Ko

m i sj i

P z eta

rg

owej :

G ab

ie

I

a Lo n czy k

14

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR7Żl2129

o.

korzystania z'. zaplecza socjalnego i technicznego (łaznia, szatnia, markownia, łącznośctelefoniczna)'
opieki lekarskiej (tylko dla pracownikow senłisu wymagających intenłencji lekarskiej na terenie
Kopalni) oraz korzystania z wyposaŻenia pracownika (tj.: lamp gÓrniczych, sprzętu ochrony drog
oddechowych, odzieŻy och ronnej).

''1.
1)

2)

ReaIizacja pzedmiotu zamówienia.
Realizacja usług senruisowych odbywac

się będzie na podstawie Wezwania Senłisowego
telefonicznego, potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Senruisowego przesłanym
Wykonawcy faksem lub e- mail. WWezwaniu Senruisowym Zamawiający, powołując się na numer
niniejszej umowy, okreŚli obiekt usługi, przyczynę wezwania, z ewentualnym określeniem objawow
awarii lub uszkodzenia oraz spodziewanego zakresu rzeczowego / usługowego senruisu. Wezwania
Senłisowe naleŻy dokonywac do Wykonawcy, na nizej podany adres:

Z;;;;i"j;., o;*l3io'i ;i.;';y; ?Jli',l";i;' ł* i.,.i"

i"r.toni.rn" ń"r*"ni"

J,"uru

Wezwanie senruisowe) przesłanym
""^,JiJ,
wykońa'ńy faksem lub e- mailem, nie pozniej niz w ciągu
24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku zbieznoŚci tego terminu z dniami ustawowo wolnymi
od pracy, dokument ten przesłany winien byĆ do końca pierwszej zmiany pienłszego dnia roboczego
po tym terminie.

3)

W przypadku, gdy w innych umowach dotyczących przedmiotu zamowienia np. dzierzawy, najmu
maszynlurządzeń brak jest zapisow okreŚlających terminy realizacji, usługi odbywaĆ się będą
na poniŻszych zasadach:

a)

b)

c)

d)

przybycie ekipy serwisowej

do miejsca

naprawy

w

razie postoju (lub awaryjnej

pracy)

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

terminie,
w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy
senruisowej powinien nastąpić do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawnoŚci) nastąpi w terminie mozliwie najkrÓtszym od momentu
przyjazdu ekipy serwisowej na kopalnię, jednak nie dłuzej niz 8 godzin od momentu podjęcia działań
przez senłis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuza się o czas transportu częścina terenie
kopalni przezZamawiającego o ile strony nie uzgodnią inaczej).
udostępnienie częŚci, niezbędnych słuŻbom technicznych Zamawiającego dla utrzymania ruchu
maszynylurządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej

potrzeby do Wykonawcy W przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszynyluządzenia lub

w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
e)

12
1.

1)

2)

w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie
częŚci niezbędnych słuŻbom zamawiającego dla utrzymania ruchu maszynylurządzenia, następuje do
B godzin od telefonicznego zgłoszenia.
Gwarancja i warunki odszkodowania.

Wymagana gwarancja:

na wykonaną usługę serwisową: minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania

przez
ZamawiĄącego protokolarnego od bioru wykona n ia usług i'
na dostarczone fabrycznie nowe częŚci zamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia przekazania

Zamawiającemu,
3)

na dostarczone regenerowane częŚci zamienne: minimum 6 miesięcy od dnia pzekazania
Zamawiającemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej częŚci szybkozuŻywające się
ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych iwykonawstwa.
W przypadku korzystania z niniejszej umowy w celu płatnej naprawy

maszyn/urządzeń dzierŻawionych
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługizgodnie z zapisami umowy dzierżawy. Gwarancja
na wykazane w dokumentacji technicznej częściszybkozużywające się ma zastosowanie tylko
w pnypadku wad materiałowych iwykonawstwa.
2

Z

gwarancji wyłączone są wady powstałe

w wyniku stosowania lub uzytkowania niezgodnego

z warunkami okreŚlonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej.
Z gwarancji wyłączone są rownież częściulegające normalnemu zuŻyciu podczas eksploatacji

(z wyłączeniem wad materiałowych), wyspecyfikowane w załączniku do umowy (dot' Zadania nr 2)
oraz Wszystkie elementy, ktore zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynnikÓw
zewnętrznych, n iezwiązanych z eksploatacją maszy ny l urządzen ia.
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3.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny senuis gwarancyjny wraz

z zapewnieniem pełnego asortymentu częścizamiennych oraz kosztami dojazdu i transportu

4.

częścido Zamawiającego.
Zgłoszenia awari i przyjmuje:

5.

Reklamacje przyjmuje:

o.

Wy;i";io;;; ;#rl?;";;;.ji"i.'".iv i o;Jll$"il;;;i;;a ;ojii;".-ffi' ó*"i"ń"li

.., tel.

7.
1)

2)

9.

..

.......,

fax

jest zgodny

z

obowiązującymi

i

n" i"r.i.n

naleŻycie spełni wymagania

W Rzeczpospolitej Polskiej przepisami

wymagan iami organow państwowych.

tych

......., e-mail: .......

samych zasadach jak przedmiot umowy.
Wykonawca gwarantuje, Że przed miot zamowien ia:
jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami
określone przez Zamawiającego,
i

B.

o.

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

Zamawiającego.
JeŻeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialnoŚc z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje zarÓwno wady powstałe z przyczyn, ktore w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły
w przedmiocie zamÓwienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem
terminu obowiązywan ia gwarancji.

10

11

12
13

14
15
16
17
18

13.
1)

2)

3)

4)

5)

o.l

Jezeli Wykonawca, po Wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązkÓw
z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarÓwno z SIWZ, umowy

wynikających

jak i rękojmi.
W przypadku rozbieżnościstanowisk, co do uznania reklamacji' Zamawiający moŹe zlecic wykonanie
bada ń n iezależne mu ekspeńowi wskazanem U przez Zamawiającego.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady przedmiotu zamÓwienia koszty badań
ponosiWykonawca. Wysokośc kosztów badań określikaŻdorazowo niezaleŻny ekspeń.
Udzielona gwarancja musi uwzględniac spełnienie parametrÓw technicznych, potwierdzonych
w złożonejofercie.

W

przypadku wystąpienia wad

w

Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamÓwienia winien zostać objęty nową gwarancją
na zasadach określonychw umowie.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne
przed miotu zamowienia.
oŚwiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje się za rownoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. Jezeli Wykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienla w nim określone nie mogą byĆ sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawiającego niz
warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisow prawa polskiego.

Wykonawca gwarantuje, że:
wszystkie usługi senłisowe (naprawy) wykonane będą w sposÓb określony w DTR/Instrukcji
uŻytkowania, a naprawiona maszynalurządzenie będzie odpowiadac DTR/Instrukcji użytkowania,
wszystkie usługi senruisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowejwykonane będą zgodnie
z Wymogami okreŚlonymi w Rozporządzenie Ministra Energii zdnia 23 listopada 2016 r' w sprawie
szczegołowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz. U
22017 r., poz. 1118 z dnia 09.06.2017),
dysponowaĆ będę w okresie realizacji zamÓwienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi
do świadczenia usług senłisowych,
oferowane do Świadczenia usług senłisowych częścizamienne będą częŚciami zamiennymi
maszynylurządzenia, ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pienłotne regulacje będące podstawa
wprowadzenia 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 s posob gwara ntujący bez piecz n a e ks p loatacj e maszy ny/u rządzenia'

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk

0w

wymienionych elementach Wykonawca jest zobowiązany

na własny koszt wymienic lub naprawic dotknięte wadą elementy'
okres gwarancji ulega wydłuzeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.
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będzie dysponowac

t)

w

o.

okresie realizacji zamÓwienia niezbędną iloŚcią osob posiadających

uprawnienia do wykonywania w podziemnych wyrobiskach zakładow gorniczych usług senłisowych
maszynluządzeń będących przedmiotem zamowienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

w tym zakresie.

Wymagan ia stawiane osobom, które będ ą wykonywać czyn nościserwisowe

14

:

osoby, które będą wykonywac czynnoŚci senłisowe muszą posiadaÓ uprawnienia do pracy
w warunkach podziemnego zakładu gÓrniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadaĆ
odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne
szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu uzytkowania pochłaniaczy i aparatow ucieczkowych oraz

1)

wymagane.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracownikÓw senłlisu posiadających
wymagane na dole kopalni kwalifikacje.
Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikÓw Środki ochrony indywidualnej i narzędzia pracy. Winne
byÓ one zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Środki ochrony indywidualnej
muszą być zgodne
obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, tj. w szczególności

2)
3)

z

z postanowieniami:
a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla środkÓw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz' 2173),
b) DyrektywyS9/686/EWG.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: PPZZlz12g

FORMULARZ OFERTOWY
M

iejscowoŚc

Data

Wykonawca,

a w przypadku

Dane Wykonawcy

oferty wspólnej
Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę wspólną
członek

Pełna nazwa Wykonawcy/
Wy ko

n

awcÓw

składających ofertę
wspolną
Siedziba Wykonawcy
(adres):

Wojewodztwo
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 Śląskie

KWK Bobrek - Piekary
W związku

z

ogłoszeniem postępowania

nieograniczonego

o

udzielenie zamÓwienia prowadzonego w trybie przetargu

pn.:

Świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych i dzieżawionych produkcji
REMAG/FAMUR dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary w 2020 roku w podziaIe na

zadania:

Zadanie nr 1 - Usługiserwlsowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych od FAMUR S.A.
Zadanie nr 2 - Usługiserwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG/FAMUR.
oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego

w SIWZ w cenie:

Sekretan Komisji Pzetargowej:

Ctr

G

abńela Lonczyk
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L.p.

o.

Wyszczególnienie

Wartośćnetto
w PLN

Stawka VAT
w o/o

Cena brutto
w PLN

2

ó

4

5

1

Zadanie nr 1 - Usługiserwisowe kombajnów chodnikowych dzieżawionych od FAMUR S.A
Kombajn chodnikowy AM-502-w, FR-160, R-150
Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senłisu
w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty
dojazdu pracownikÓw senryisu do Zamawiaiaceqo
Suma cen jednostkowych częŚci zamiennych
i podzespołow nowych - wg Załącznika nr 2a do S|WZ
Suma cen jednostkowych dla Zadania nr 1
(pozycje 1- 2 podIegające ocenie)

I

2

WyszczegóInienie

L.p

2

1

Wańośó netto
w PLN

Stawka VAT
w o/o

Cena brutto
w PLN

3

4

5

Zadanie nr 2 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG/FAMUR.
Kombajny chodnikowe A M-502w

1

Stawka ry czałtow a ro boczogodz ny p racy se nvis u
w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty
dojazdu pracownikÓw senłisu do Zamawiaiąceqo
Suma cen jednostkowych częścizamiennych
i podzespołÓw nowych - wg Załącznika nr 2b do S|WZ
i

2

Suma cen jednostkowych dlaZadania nr 2
(pozycje 1- 2 podlegające ocenie)
Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspÓlnie 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 zamÓwienia w całoŚci lub w części, na podstawie

4)
5)
6)
7)
B)
9)
2

podałem cenę ofertową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione

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

dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub części
np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WEGLoKoKS KRAJ
Sp. z o.o. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SlWZ
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktore zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń, a W SzczegÓlnoŚci warunki realizacji zamówienia opisane
w Załączniku nr 1 do SIWZ'
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczoną na stronie www.wealokokskrai.pl
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \Ąfukonawcy
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)

S e k reta

fu1

w celu nalezytego wykonania

w DTR/lnstrukcji
uzytkowania, a naprawiona maszynalurządzenie będzie odpowiadać DTR/Instrukcjiuzytkowania,

wszystkie usługi senłisowe (naprawy) wykonane będą w sposob okreŚlony

rz Kom i sj i P n eta

rg

owej : G

a b

i

e

I

a Lon czyk
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

3.

4

Wszystkie usługi seMisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowejwykonane będą zgodnie
z Wymogami określonymiw Załączniku nr 3 do Rozporządzenla Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016r. w sprawie szczegołowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach
gorniczych (Dz. U, 2 2017 r., poz. 1 1 1 8),
dysponowac będę w okresie realizacji zamÓwienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi
do świadczenia usług senłisowych,

oferowane do Świadczenia usług serwisowych częŚci zamienne będą częŚciami zamiennymi
maszynylurządzenia, ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawa
wprowadzen ia maszyny/urządzenia do obrotu,
stosowanie oferowanych do świadczenia usług senłisowych częścizamiennych nie spowoduje
wytworzenia nowej maszyny/urządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne
wprowadzenie wyrobu do obrotu' zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
zrealizowane w ramach umowy usługi senłisowe zostanąw zgodzie z dobra praktyką inzynierską,
w sposob gwarantujący bezpieczna eksp|oatacje maszyny/u rządzenia,
będę dysponować w okresie realizacji zamÓwienia niezbędną ilościąosÓb posiadających uprawnienia
do wykonywania W podziemnych wyrobiskach zakładow gorniczych usług serwisowych
maszynlurządzeń będących przedmiotem zamÓwienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.

Działając w imieniu Wykonawcy ośwladczam, że:

1)
2)
3)

posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającej wykonanie zamÓwienia.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1)

2)

nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
(z wyjątkiem przypadkÓw, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego

organu),

nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci (za wyjątkiem Wykonawcy, ktory po ogłoszeniu

upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez

5.

l i

kwidację majątku

u

padłego)'

oŚwiadczam, ze jestem związany ofertąprzez okres 60 dni.
*

niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w pkt.
Nazwa nr dokumentu

SIWZ:

nr strony w ofercie:

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

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk
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o.

Załącznik nr 2a do SIWZ
Nr sprawy: PRZZ|2129

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

cennik załaczonv w odrebnvm oIiku do SIWZ w formie Excel

(*_xlsl

Zadanie nr 1 - Usługi serwisowe kombajnów chodnlkowych dzieżawionych od FAMUR S'A'
Zadanie dotyczy Kombajnu chodnikowego AM-502-w, FR-160, R-l50
Lp.

Gena
jednostkowa
netto [PLN/JM]

Głowica urabiająca D750x550 lewa W08'055/F
Głowica urabiająca D750x550 prawa W08.055/F

1

2

Głowica urabiająca lewa ZN-626 lC-1)lF
Głowica urabiająca prawa zN-626lc-1 )lF

3

4
6

Głowica urabiająca prawa KB-6/F
Głowica urabiająca |ewa KB-6iF

7

PODKŁADKA W1

B

Od powietrzn ik ZN-626/C-'1 -3

I

Przekład n ia orga

n

u u rabiającego zN-626 l C-1 lF

10

Przekład n ia orga

n

u u rabiającego zN-626l C-1 NF

11

Sprzęgło jednowkładkowe 3400-60193-55173-01 0 AsN

5

1

A

TARCZA SPRZĘGŁA JEDNoWKŁ' 3400-60/83-55173-010 ASN-

13

Ex(3400-55

17

3-0

10ASN-Ex)

TARCZA SPRZĘGŁA 3400-60/83-55/0't oAsN PoZ. 1 (oD sTRoNY
Sl LN. 1 00kW) (3400-60/83-01 0 ASN-Ex)
SPRZĘGŁO JEDNOWKŁADKOWE WYWAZONE 3400-lNT 14z x5m
x30Px6H/1 B0-55/73-01 0 ASN L=259

14

15

Sprzęgło jednowkładkowe 3400-lNT 14z x 5m x 30P x 6H/180_55/73-

16

010ASN - L=259 N

SPRZĘGŁo JEDNoWKŁADKoWE WYWAZoNE 3400-60/1 12-55173010 ASN L-191
SPRZĘGŁo JEDNoWKŁADKoWE 3400-60/112-55173 010 ASN L-191
Sprzęgło organu urabiającego AM-50 z podestem zN-1145-4
WKŁADKA SPRZĘGŁA 010 AsN EX
ZESTAW S P RĘZYN Doc SKOWYC H 1 30x1 B0x38 zN-626l c-2-7 l F
PoDKŁADKA Do KASoWANlA LUZU NoŻA oBRoToWEGo PK-903

17
18

19

20
21

l

22

W UCHWYCIE NOZOWYM

Głowica prawa CT1 23-001 _01
Głowica lewa CTl 23-001 -01

23
24

Rozdzielacz sektorowy prawy FR-160 ZN -1074-3D N
Rozdzielacz sektorowy lewy FR-160 ZN-1074-3D N
SPRZĘGŁo JEDNoWKŁADKoWE WYWAZoNE 3400_65,B 4180-55173010 ASN-Ex; L-159

25
26

27

Sekretan Komi

1.01 3-0'1'01'033 39'5/25x4

Sprzęgło organu urabiającego AM-50 PK-939

12

@

Nazwa części/podzespołu

Nr rysunku
Nr katalogowy
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28

55t73-010 ASN-1159 N

Seg ment spręzysty ZN-626/D-55

30

Seg ment spręzysty ZN-1 07 0-2A-34

31

Siłown ik mechan izmu obrotu zN-626 lD-1B lF

32

Tłok kompletny ZN-626/D-3'1/F

33

Tłok ZN-626lD-31-1lF

34

Tu leja cyl indra ZN-626

35

Tuleja prawa ZN-626/D-1

36

Tuleja lewa ZN-626/D-20

37

Zestaw SPRĘZYN

38

Zębatka ZN -626lD-8

39

Siłown ik udŹwig u ZN-1 07 0-2A-1

40

Siłown ik udŹwig u D 1 50xB0-556 zN-1 07 0-2A-1 A/F

41

Zderzak

42

Ładowarka 2m z poszerzeniem 3m ZN-626/E; ZN-626IE-1; ZN-626/l A

43

Czop łączący złącza l zN-626lE-1-7-3
KrzyŻak (gr 48) zN-626lE-17-6lF
Krzy Żak @r aĄ zN -626 l E- 1 7 -6 l F
ŁoZYSKo GE B0 ASKUBAL
osłona ramienia lewa ZN - 626lE-27
osłona ramienia prawa zN - 626lE-27
Przekładnia ładowarki złapą lewa (Goetza) ZN-626|E-1B|F + zN-626/E20lF
Przekładnia ładowarki złapą prawa (Goeża) zN-626lE-17lF + zN-626lE-

45
46
47
48
49
50

kol izyj

lD-28

I

DoclSKoWYcH

ny ZN-1

07 0

d300 zN -626lD-2 (fi300/fi375)

lF

-24-24

19tF

51

Siłownik ustawienia pługa ZN-626/E-1 3c/F

52

Trzpień W1 '1 .013-03.005

53

Zderzak kolizyjny z nakładką zN-626lE-29c

54

Bęben zwrotny zN-626lF

55
56

Bęben napędowy ZN-626/FB-B/F
Czo p łozys k a zabieraka zN-626 l F -2-55

57

Zgrzebło 2xD1 8 G24.003-05.001 (łańcucha)

58

Łańcuch zgrzebłowy zN-1 07 0-4-1 5
Obejma M 1 6/D 1 8x2 ZN-6261F -1 -5-2lF
ogniwo złączne 18x64 KL.D
o p rawa łozys ka zN-626 l F - 1 -4-2 bę be n zwrotny)
osłona lewa sprzęgła poślizgowegoZN-626|F-7
osłona prawa sprzęgła poŚizgowego ZN-626/F-6
Podawarka kombajnu ZN-626/FB-1 /F ( łamana)
Podawarka kombajnu ZN-626/FB-1 A/F (prosta)
Przekładnia przenośnika lewa ZN-626 lF-3lF
Przekład n ia przenoŚn ika prawa zN-626l F -zlF
PRZEKŁADN lA PRZENoŚNl KA TE-KP 1 -1, 1 -U 1 -P0/1 E-X1
SPRZĘGŁo PRZEC|ĄZENloWE clERNE WYWAZONE 385-38/5030/55 OO3 APM)UR EX

59

60
61

A-1

A-

+

ZN-626lE-34

IF

(

62

63
64
65

66
67
6B

69
70

Sekretaz Komi

0ą

Sprzęgło jednowkładkowe - ASN 3400-lNT 14z x 5m x 30P x 6H/80-

29

44

o.

Wyrzutnik ZN-626/FB-1 -2-B

sji P rzeta rgowej : G abriel a
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71

Tuleja ZN-6261F-2-44

72
73

Człon gąsienicy ZN-626/G-3B-1
Łańcuch gąsienicy szeroki 590 ZN-626iG-3B

74

KLIN

75

KLIN W1

76

Koło łańcuchowe z tulejami ZN_626/G-5-4 (mech. napinania)

77
78

Przekładnia jazdy walcowa ZN-626/G-9/F
Mechanizm napinania gąsienicy ZN-626/G-5

79

sPRZĘGŁo ZN-626/G-1

BO

Sworze ń D25 zN-626 l G-3B -2l F

81

Siłown ik wspornika ZN-626iH-'1 5_3/F

82

Sworzeń ZN-626|H-12

83

Sworzeń ZN-626/H-13
Wahacz z siodłem zN-626lH-15-2

84

W1 1.013-05.01 .028 18x12x230
1

.01 3-05.0'1

.029 28x12x198

-1

/3 KoM PLETN E

87

Sygnalizator HEROLD 3 ATEX
Reflektor POH-2
Silnik 'l00kW + pÓłsprzęgło FENA zN-626ll-4

88

Silnik 100kW

89

Silnik elektry czny 100kW
SILNIK 3SGK 160S4 sOOV 13 KW DAMEL

B5

86

90
91

92

+

Sprzęgło ZN-626ll-4; zN-626lc-1-2 bez poz.2

SILNIK RSTK 160 54 13KW REMAG
Silnik elektryczny z hamulcem 1skw 500V

96

WKŁADKA
WKŁADKA
WKŁADKA
WKŁADKA

97

Skrzynia aparaturowa

93
94
95

98

BEZP.
BEZP.
BEZP.
BEZP.

WTN00 63A 500V

WTN00 '16A 500V
WTN00 50A 500V
WTN00 6A 500V
+ pulpit

sterowniczy EH-dG A4lR

Skrzyn ia aparatu ry elektrycznej OS KK-s00- 1

sterowniczym

w

raz z

pul

pitem

100

Silnik elektryczny 3SGK 16054 ATEX 13kW 1000 C DAMEL
Silnik elektryczny dSTKG 200S4-h 50 Hz 1SkW

101

Mechanizm blokady drzwi komory głÓwnej do ( oSKK-500-1) kompletny

102

Zawias gÓrny

103

Zbiornik oleju kompletny ZN - 1070-BC-1

99

i

dolny drzwi komory głÓwnejdo oSKK-500-1-kompletny

104

Filtr dwukomorowy EFR 250/1 0 l20l 100.

105

FILTR ODDECHOWY NBF 4O.3VL.P.G.7.III

106

FILTR DWUKOMOROWY EFRc-250/'101111 l2lLl1 50um

107

FILTR ZLEWOWY Z MAGNESAMI HFCR-7 -14-G25-V-V1 7-M-G1

108

114

MANOMETR M63-T-2.5/20G 0-40 MPa
Przewod manometru D1 0x2x7 13,6 ZN-6261 J-1 -23
Pompa A7VO55DR/63R-NZBO1 R90961 0374
PRZEWOD FLEXOR 836AA/FLFL lO4O4tO3 2600 5x2600
P RZEWÓD FLEXoR 836AA/FLFL 90 o4o4t 03 2000 5x2000/90
PRZEWOD HYDR. 381C9C9161608 1 170 12x1170
PRZEWOD HYDR. 381C9C9161608 2450 12x2450

115

P

109
110
111

112
113

1

12"

-O

t

RzY ŁĄczKA

P

Ro sTA G
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o

Nr sprawy PRZZI2'129

KA PROSTA GE1 2LREDOMDCF
WKŁAD FlLTRA 01 E.90. 1 6VG. HR. E'P
WKŁAD F|LTRA 01.E320.25vG. 1 6.5. P
Wkład filtra 03.4629. 1 6VG.'1 6. S. o
WKŁAD FlLTRA D1'12 G 10B
P

116
117

118
119
120

WKŁAD FlLTRA 01.NBF 25-40.3VL.B.P
WKŁAD F|LTRA HFCR R-7-14-G25-P

121
122

138

WKŁAD F|LTRA DLD 170F 10B
Wkład filtra R-720 G25V
WKŁAD FlLTRA D-140 G10 BV
WKŁAD F|LTRAwG724
WSKAZNIK ZANIECZYSZCZENIA FILTRA METALOWY B 9027677
ZAWOR PRZELEWOWY DBDS 20K131315
ZAWÓR PRZELEWoWY STER.BEZPoŚR. DBDS 6K 13/315
ZAWoR ZWRoTNo-DŁAW. MK'15G 1,4
ZAWOR ANTYBALANSOWY CINDY 12 GIA 112"
ZAWoR ZWRoTNo-DŁAW. A11 02 0001.00 G 1l4"
ZAWoR ZWRoTNo-DŁAW' A11 03 ooo1 o0 G 3/8''
ZAWoR PRZELEWoWY STER.BEZPoŚR. DBDS 10G-13/3'15 NG10
ZAWOR CINDY 1 2-B-SN D-SO2O-A-D1 6-1 -SVA
Blok podwojny zaworÓw hamujących 2.7''1 A0703860100
ZespÓł manometru ZN-1 070-8c-3
Zespoł r ozdzielacza 4-sekcje ZN - 1 070-8c- 1 -69

'139

Zes poł r ozdzielacza S-sekcj i

140

ZŁĄCZKA MANoMETRU W1 1 006-07'05.006
ŁĄcZNlK RED. RED 25120 soMDA3c M36x2/M30x2
ŁĄcZNl K TROJ N l K. NASTAWNY N ESYMETR. EL1 6SoMDCF M24x1,

123
124
125
126
127

128
129
130
131

132
133

134
135
136
137

141
142

-1

070-8A-

1

-4

1

l

5

P

144

i

NAKRĘTKA 406-332 10x1
ZŁĄCZKA Z GW. STOZKOWYM 406-035K M 1 0x1
ZŁĄCZKA Z GW. STOZKOWYM 406-004DK M'1 0x1
KOLANKO 406-425 M10x1
PlERŚclEŃ 406-331
PlERŚclEŃ 406-301
ELEMENT PoMPUJĄCY KFG1.U1
Zespoł rozdzielacza głÓwnego 4-sekcje VPBM-4 (swyjść)zN-1070 25

145
146
147

148
149
'150

151

152

01

02
Zes pÓł rozdzielacza 6-sekcj i VP

153

B

M-6 (6-wyjść)Z

N -9 8

1

-35' 02

RoZDZlELACZ PRoGRESYWNY VPBM-4/5 (4-sEKcJE s-WYJŚC Z
zAW.ZWR.VPBM-4)
Pompa hydr.kpl. Pfhm-g-B6
(z manometrem , zaworem i element. Pomp. )
Mechanizm podnoszenia stropnic ZN-626/M
Pod noŚn k stropn icy ZN-626 lMB-z
Siłownik D60x40-400 ZN 626/MB-2-35
Siłownik D60 ZN-9B1 - 15c.10
Siłownik SHDA 100/050 x 374 h1

154
155
156
157

i

158

1s9
160

Sekretarz Komisji

Z N

rzyłączka prosta GE06LR 1 /4E DoM Dc F
Złączka g rodz owa sV 1 6 S o M D A3C M24x1, 5 l M24x1, 5

143

Ct)

3/8/M,1 8x1,5

P

z etargowej
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

Nr sprawy PRZ|2129

161

162
163

164
165
166
167
168
169

170
171

172

173
174

175
176
177

178
179
180
181

182
183

184

Siłownik mechanizmu podnoszenia stropnicy zN-626lMC-2-4
Bateria zraszĄąca ZN -62615- 1 G
Czujnik przepływu DAK -2510-50 l G1/E03/N , k-6.5m
Gniazdo GNIZ-GW

KOŁEK SPRĘZ. 30x100 PN 85023 /lso 8752 /DlN1481
KOŁEK SPRĘZ' 14x45 PN 85023 /lso 8752 /DlN14B1
KOŁEK SPRĘZ. Bx24 lSo 8752/PN B5023/DlN 14B1
KLEJ LOCTITE243
NAKRĘTKA M 30 12 lSo4032/PN B2144lDlN 934
PoDKŁADKA NoRD LocK 24 NL
PoDKŁADKA NoRD LocK 30 NL
Śruba M24x7O '1o.9 lso 4762tPN B23o2lDlN 912
Śruba M 24x90 1o.9 lso 4762tPN 823o2/DlN 912
Śruba M24x16O 1o.9 lso 4762lPN823o2lDlN912
organ urabiający ZN-1 139-1A

Głowica urabiaiąca prawa cT123-001B
Głowica urabiaiąca lewa CT 123-001B
Przekładnia organu tvpu FRG160 cT122-003
Sworzeń CT 12-010-01'04.001
Bęben napędowv CI 12-010-04.08
Bęben zwrotnv CT 12-010-04.09
Trasa łańcuchowa 1 9x64, S-FAS US-EXTRA-(M) -A)o-człon 1x2x9400
Łańcuch qasienicV CT 12-010-05. 03
POMPA A1 SVSO 145 LRDRSOAOV/1 OMRVD4A21 EUOOOO-O

BOSCH-REXROTH

'199

Filtr ciŚnieniowv HH9681 c20DSRWE
Wkład 12um Hc 9601 F DS. 1 H
Filtr ołownv ciŚnieniowv HH 9681 c 20 DS S W E
Wkład 12um HC 9601 F DS. 8 H
Filtr spłvwowv HH 8520 F 32 KN T B E YMIN
Wkład 6um HC 8500 F KN 13 H
Chłodnica PWo B 10-40
Siłownik podnoszenia CT1 2-01 0-o1 .1 o
Siłownik ustawienia pługa CT12-010-03.1 3
Siłownik wspornika CT -1 2-010-06. 1 5. 03
Silnik elektrycznv hydrauliki 60kW
Silnik elektrvcznv orqanu 160kW
ŚRunR M24x7O 10.9 lso 4762tPN 823o2/DlN 9'12
ŚRugR M 24x90 10.9 lso 4762tPN 823o2/DlN 912
Śnuan M 30x160 10.9 lso 4762tPN 82302tDlN 912

200

organ urabiający ZN-1 139-1A

201

Przekładnia organu typu FRG160 Cr122-003

202

Sworzeń cT1 2-01 0-01 .o4.oo1

203

Siłownik skrętu CT1 2-01 0-02'06

204

Bęben napędowy CT1 2-01 0-04.08

205

Bęben zwrotny CT'l 2-01 0-04.09

185
186
187

188
189
190
191

192
193

194
195
196
197
198

z o. o

Sekretarz Komisji Przetargowej : G ab iel a Lonczyk
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

Nr sprawy PR7Żl2129

206

POMPA

207

Filtr ciśnieniowy HH9681 C20DSRWE

208

Wkład 12um Hc 960'| F DS 1 H

209

Filtr główny ciśnieniowy HH 9681

210

Wkład 12um Hc 9601 F DS 8 H

211

Filtr spływowy HH 8520 F 32 KN T B E YM|N

212

Wkład 6um Hc 8500 F KN 13 H

213

Chłodnica PWo B'l0-40

214

Siłownik podnoszenia cT1 2-01 0-01.1 0

215

Siłownik ustawienia pługa CT12_010-03.13

216

Silnik elektryczny hydrauliki 60kW

217

Silnik elektryczny organu 160kW

A1

sVSO 145 LRDRSOAOV/1OMRVD4A2.I

EUOOOO-O

z o. o.

BOSCH-REXROTH

c 20 DS S W E

Suma cen netto do oceny ofeń

(pieczęc i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia \Ą/ykonawcy)

q

S e k ret a

z
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp, z o.

Nr sprawy PR7Żl2129

o.

Załącznik nr 2b do S|WZ
Nr sprawy: PRZZ|2129

cENNlK lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo
NovVYcH czĘŚcl zAMlENNYCH l PoDzEsPoŁoW
(Podlegający ocenie

- Wycenia Wykonawca)

Cennik załaczonv w odrebnvm pliku do SIWZ w formie Excel (*.xls)
Zadanle nr 2 - Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji REMAG/FAMUR.
Zadan ie dotyczy Kom baj nów ch od

L.p.

i

kowych AM-S0zw

Nr rysunku
Nr katalogowy

Nazwa częścipodzespołu

2

Głowica urabiająca lewa ZN-626 lC-|)lF
Głowica urabiająca prawa zN-626lC-l)lF

3

P

4

o

Sprzęgło organu urabiającego AM-50 PK-939
Sprzęgło organu urabiającego AM-50 z podestem zN-l145-4
Głowica urabiająca P lub L (bezzraszania) ZN_'1074-2BlF

7

Głowica urabiająca zN-1

8

Korpus uchwytu nozowego G-78-1

I

Uchwyt nozowy G-7

10

PlERŚclEŃ RoZPRĘZNY-ZAolSKoWY 200x260x52
Ładowarka 2m z poszerzeniem 3m ZN-626lE; ZN-626IE-1;

1

5

11

rzekład n ia orga

n

07

4-2lF

zN-626tLA
KrzyŻak (gr aB) zN-626lE-17-6lF

13

Krzy Żak (gr 42) ZN -626 l E-

14

19

osłona ramien ia lew a ZN-626 lE-27
osłona ramienia prawa zN-626lE-27
Przekładnia ładowarki z łapąprawa (Goetza) zN-626lE-17 lF
+ ZN-626/E-19/F
T arcza spzęgła zN-626 l E-17 -5
Zderzak ko izyj ny ZN-626 I E-29 C
Zderzak kolizyjny z nakladką zN-626lE-29C + ZN-626lE-34

20

Bęben zwrotny ZN-626iFA-

16
17
18

1 7 -6 l

F

I

1

21

^-4lF
oGNlWo ZŁĄCZNE'l 8x64 KL.
D

22

oprawa łozyska zN-626lF-1-4-2 (bęben zwrotny)

23

zo

osłona lewa sprzęgła poŚlizgowego ZN-626/F-7
osłona prawa sprzęgła poŚlizgowego ZN-626/F-6
Przekład n ia przenośnika lewa ZN-626 lF -3lF
Przekładnia przenośnika prawa zN-626lF -zlF

27

Wał zwrotny zN-626lF

28
30

Zgrzebło 2xD1 8 G24. 003-05. 00'l (łańcucha)
Łańcuch zgrzebłowy ZN-'1 070-4-'1 5
Łańcuch gąsienicy szeroki 590 ZN-626/G-3B

31

Mechanizm napinania gąsienicy ZN-626/G-5

24
25

29

Cena jednostkowa
netto I PLN/JM]

u u rab iającego zN-626 l C-1 N F

12

15

Sekretarz Komisji Pzetargowej:

A,,t

n

G
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

Nr sprawv PR7Z|2129
32

Przekładnia jazdy walcowa ZN-626/G-9/F

33
34

opończa kablowa 870/1500
REFLEKTOR POH-2

35

Silnik elektry czny 100kW

36

SILNIK RSTK 160 54 13KW REMAG
Silnik elektryczny z hamulcem 1skw 500V
Skrzynia aparatury elektrycznej OSKK-500-1 wrazz pulpitem

37
38
39

sterowniczvm
Zbiornik oleju kompletny ZN-1 070-8C-1

40

Blok zaworowy ZN-626/J-|-44 (udzwigu organu)

41

Blok zaworowy ZN-626/J-1-B1 (skrętu organu)

42

48

POMPA A7VO55DRi63R-NZBo1 R9096'1 0374
ZAWÓR PRZELEWoWY DBDS zoK131315
ZAWÓR PRZELEWoWY STER.BEZPoŚR. DBDS 6K'13/3.15
ZAWOR ZWROTNY BLIZNIACZY STER. 2UZSG,I6/10.G
so51
ZAWÓR ZWRoTNO-DŁAW. MK 15G 1,4
ZAWÓR clNDY 1 2_B-SND-So2o-A-D1 6-1 _sVA
Zespoł ozdzielacza 1 -sekcja Z N - 1 070-BG- 1 -6 8

49

Zes pÓł r ozdzielacza 4-sekcje

50

Ze s poł r ozdziel

51

Zes pÓł r ozdzielacza 3-sekcje ZN

52
53

Mechanizm podnoszenia stropnic ZN-626/M
Zderzak prawy czujn ika zbl izeniowego ZN-62

54

Zderzak lewy czuj n ika zbl izen iowego ZN-626 I MB-1 -12

55
56

OZUJN|K PRZEPŁYWU DAK-25/0-50 l/G1/E03/N
DYSZA GlZlE ZRASZAJĄCA

57

Bate ria zr aszająca zN-1 07

43
44
45
46

47

r

acza

5

Z N

-se kcj i zN

4

-10

-1

07

-1

70-B c
0 -8

-1

07 0-B B-

1

9

-6

A- 1 -4

1

-6

9

6 I

MB-1

,

-1

2

k-6'5 m

-5

Suma cen netto do ocenv ofeń

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

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

Nr sprawy PR7Żl2129

Załącznik nr 2c do SIWZ
Nr sprawy: PRZZ|2129

cENNlK PozosTAŁYcH NovVYcH czĘŚcl zAMlENNYcH l PoDzEsPoŁoW
NlE PoDLEGAJĄCY ocENlE
dotyczy Zadania nr

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

są niezbędne do wykonywania usług senłisowych - Wypełnia Wykonawca

Wzór cennika załaczonv w odrebnvm pliku do SIWZ w formie Excel (*.xls)

Cennik
Lp.

zamlen
Nr rysunku
Nr katalogowy

n

ch*

Nazwa części

podzespołu

Cena jednostkowa
netto PLN

Suma cen netto
*)

nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przezZamawiającego
2b do SIWZ.

w Załączniku nr

2a i/!ub

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

Sekreta rz Komisji Przetargowej :

Cu,,

G ab ri el

a Lonczyk
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GLOKOKS KRAJ

PR7Żl2129

Nr

zo,o,

Załącznik nr 2d do SIWZ
Nr sprawy: PRZZ|2129

cEN

N

lK czYNNoŚcl sERWtsoWYcH t REG ENERoWANYCH

czĘŚcl zAMlENNYcH l PoDzEsPoŁoW
NlE PoDLEGAJĄGY ocENlE

dotyczy Zadania nr
Wzór cennika załaczonv w odrebnvm pliku do SIWZ w formie Excel (*.xls)
Cennik czynnościserwisowych / regenerowanych częŚci zamiennych (nie podlegający ocenie), ktÓre wg
Wykonawcy są niezbędne do wykonywania usług senłisowych _ 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

Suma cen netto

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

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk

Cr\
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR7212129

o.

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZ|2129

WYKAZ WYKO NA NYC HM/YKO NYWA NYC H
usług serwisowych, remontowych lub innych polegających na naprawie maszynlurządzeń
stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia
Wańość
zamówienia
brutto zł
Lp

Przedmiot zamówienia

(w okresie

ostatnich 3 lat

przed upływem
terminu
składania ofeń)

Zadante nr

Nr strony

Data
usług

(nalezy
podaĆ:

dd/mmirrrr

lub okres od
dd/mm/rrrr

Pełna
nazwa

Odbiorcy
usług

do

Podmiot
wykonujący
zamówienie

w ofercie
zawierającej

dokument
potwierdzający
należyte

wykonanie usług

dd/mm/rrrr)

1

Zadanie nr 2

Uwaga!
Przez wykonanie zamowienia nalezy rozumieć jego odbior.

-

W

przypadku usług okresowych lub ciągłych naleŻy W kolumnie Data wykonania wpisac

,,do nadal'', pod ając wartośczrealizowanego dotychczas zamowien ia.
Do wykazu naleŻy dołączyć dokumenty potwierdzaiące, że podane w wykazie usługizostały wykonane
nalezycie lub są wykonywane naleŻycie.

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osob upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk

cft)
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

Nr sprawy PR7212129

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZ|2129

MiejscowoŚÓ:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie

Adres siedziby:

oŚwlłoczENlE PRoDUcENTA
Zadanie nr

1/

Zadanie nr 2

*

Dotyczy
( pod

ać n azwę po stę powan i a)
nr sprawy

Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oświadczamy,Że jesteśmy producentem tj. podmiotem uprawnionym W rozumieniu ustawy Prawo
Geologiczne i Gornicze Wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontÓw
maszyn/ urządzenl podzespołow, ktorych przedmiot zamówienia dotyczy, w tym w szczegÓlności do
dokonywania oceny zgodnościz dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego

postępowaniem.

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
*

niepotrzebne skreŚlic

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

Nr sprawy PR7Ż!2129

Załącznik nr 5 do S|WZ
Nr sprawy: PRZZ|2129

MiejscowośÓ:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie

Adres siedziby

OSWIADCZEN E WYKONAWCY
I

Zadanie nr

1/

Zadanie nr 2

*

Dotyczy
(pod ac

n

azwę postępowania)
nr sprawy

Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oŚwiadczamy, Że remont będący przedmiotem zamówienia zostanie wykonany zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i aktualnymi
normamidotyczącymi remontów urządzen i podzespołow budowy przeciwwybuchowejzgodniz pkt.
9'11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow górniczych
(Dz,U. 2017 poz. 1118)

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

"

niepotrzebne skreŚliĆ

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk

Ch
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o' o

Nr sprawy PR7Żl2'l29

Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZ|2129

MiejscowoŚć

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWtADczEN lE WYKoNAWGY WsPoLNlE UBlEGAJĄoEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oświadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnośĆza wykonanie przedmiotu zamÓwienia

(pieczęĆ i podpisy osoby/osob upoważnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

UWAGA:

w przypadku ofeńy wspólnej każdy z Wykonawców składa niniejsze oświadczenieoddzielnie

c\

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabiela Lonczyk
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PRZZ|2129

o.

Załącznik nr 7 do SIWZ

DATA

NIP

OSWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy, Że posiadamy wierzytelności pienięzne wobec

Sp. z o.o' przekraczające wysokoŚc wadium niezbędnego do

w przetargu pn.

przetarg nr: ...

WĘGLoKoKS KRAJ

spełnienia wymagań ofertowych

.

przewidywana data otwarcia ofert:
wysokoŚc Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmienione wierzvtelności wvnikaia z:

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

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

...

'

.. '

data wymagalności

... .

data wymagalności

.... wartoŚc

data wymagalnoŚci

.... wartoŚc

data wymagalności

.... wańoŚĆ

wartośĆ

WARToŚc RAZEM

I-] $łownie:
stanowiącej rownowartość wadium, na poczetwadium wymaganego w postępowaniu pn.: [-J.

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

()

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 opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonychw $ 19

Regulaminu udzielania zamowien z WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o.)
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
$ 1. Podstawa zawarcia Umowv

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:
1. Zatwierdzony wynik postępowania PRZZ|2129 o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług serwisowych kombajnow chodnikowych własńych
i dzierzawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o' KWK Bobrek - Piekary
w 2020 roku w podziale na zadania
Zadanie nr 1
Usługi serwisowe kombajnow chodnikowych dzierzawionych od FAMUR S.A.
Zadanie nr 2
Usługi senłisowe kombajnow chodnikowych własnych produkcji

-

2.
3.

REMAG/FAMUR.

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
oferta złoŻona przez Wykonawcę.

g 2. Pzedmiot Umowv
jest
1. Przedmiotem Umowy
świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych własnych
i dzieźawionych produkcji REMAG/FAMUR dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK
Bobrek - Piekary w 2020 roku w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 Usługiserwisowe kombajnów chodnikowych dzierżawionych od FAMUR S.A.
Zadanie nr 2 Usługi serwisowe kombajnów chodnikowych własnych produkcji
REMAG/FAMUR,
na warunkach okreŚ|onych w niniejszej Umowie.

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

3. Wykonawca oŚwiadcza, Że przedmiot Umowy jestwolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot
Umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawlającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osob trzecich, ktorych prawa zostały
naruszone.

s3.

Cena i warunki ołatności
1. WartoścUmowy wyznaczy suma zleceń wystawionych przezZamawiającego i nie przekroczy kwoty
netto .
.... PLN (słownie: 00/100).
Stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji Umowy.
2' Stawka ryczaftowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i dnlświąteczne uwzględniająca
koszty dojazdu pracownikow serwisu do Zamawiającego wynosi:
a) Zadanie nr 1 - kombajny chodnikowe AM-50z_w, FR_160, R-150 dzieżawione ... '.. PLN netto,
b) Zadanie nr 2 - kombajny chodnikowe AM-SOz-w własne ... '.. PLN netto.
3. W przypadku, kiedy zrealizowana wartoŚĆ Umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańoŚci Umowy lub
brak będzie wezwań serwisowych, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz
jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częściUmowy.
4' Fakturowanie roboczogodzin następowac będzie na podstawie Protokołu usługisenłisowejsporządzonej
w trzech egzemplarzach z ktorych jeden wraz z fakturą naleŻy dostarczyc Zamawiającemu.
5. WańoŚÓ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizac)ą zamÓwienia' Wykonawcy nie
przysługuje zadne dodatkoweiuzupełniające wynagrodzenie z tytułu reaIizacji Umowy.
6. W przypadku, gdy z realizac1ą Umowy wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami
celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
7. Faktury za realizac1ę przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiac będzie Zamawiającemu - w terminie
wynikającym z właŚciwych przepisÓw - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami

8.
9,

Umowy.
Fakturę nalezy wystawić na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary ŚIąskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
:

z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek.
i przesłac na powyzszy adres.
Wystawione faktury muszą zostaĆ sporządzone w języku polskim i zawieraĆ numer, pod ktÓrym Umowa
została wpisana do elektronicznego rejestru umow ZamawiĄącego oraz numer zamÓwienia
Zamawiającego.
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10' Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy w całościlub w części, na podstawie dokumentu
potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu Umowy w całoŚci lub częŚci np. protokołu odbioru

przedmiotu Umowy 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

tytułu płatnoŚci (numeru faktury).
12. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę
obciązen ia rach u n ku ba n kowego Zamawiającego.
13. Numer rachunku bankowego Wykonawcy 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, sprzedaŻ), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

15. Fakturowanie częścizamiennych dostarczanych przez Wykonawcę (wymienionych wtrakcie
wykonywania usługi senłisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego W ramach senłisu)
następować będzie w oparciu o obowiązujące cenniki do niniejszej Umowy na podstawie potwierdzonego
przezZamawiającego Protokołu usługisenłisoweji/lub dowodu dostawy (WZ)potwierdzonego na bramie
wjazdowej przez słuŻby och ro ny Zamawi ającego
a) dla zadania nr 1 - kombajny chodnikowe AM-S0z_w, FR-160, R-150 dzieżawione - cennik
stanowiący Załącznlk nr 3 zawierający:
cennik częŚcizamiennych i podzespołow nowych istotnych dlaZamawia1ącego,
cennik pozostałych częścizamiennych i podzespołow nowych,
cennik części zamiennych i podzespołÓw regenerowanych.
b) dla zadania nr 2 - kombajny chodnikowe AM-SOz-w własne - cennik stanowiący Załączniknr 4
:

-

zawierający:
cennik częŚci zamiennych i podzespołÓw nowych istotnych dla Zamawiającego,
cennik pozostałych częścizamiennych i podzespołow nowych,
cennik częŚcizamiennych i podzespołow regenerowanych.

-

s4.

Termin realizacii Umowv
1. Umowa obowiązywac będzie dla Wezwań Senłisowych 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 Wezwań Senłisowych wystawionych przez Kopalnię do dnia wykorzystania
wańości Umowy, ale nie dłuŻejniŻ do dnia 31 marca roku następnego po roku obowiązywania Umowy'
o przedłuzeniu okresu obowiązywania Umowy do 31 marca Zamawia1ący poinformuje Wykonawcę
pisemnie.

s5.

Zakres rzeczovw przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy.

s6.

1.

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) w zakresie fakturowania:

...

.. tel.

...

2) wzakresie realizacji usług senłisowych:

,

e-mail:

....

tel'
e-mail:
Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej usługiwynikających z niniejszej

2'

...

tel.

Umowy jest:
..
..., e-mail:
Zmiana osob odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizację Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony
Umowy.

s7.

1

Rozwiazan ie. odstapien ie lu b wvpowiedzen ie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez
jedną ze stron' po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania
Umowy' druga strona W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do
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odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz). Jezeli świadczenia stron sąpodzielne, a jedna

ze

stron

dopuszcza się zwłoki tylko co do częŚci świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy

2'
3.

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, jezeliwykonanie częściowe nie
m|ałoby dla niej znaczenia ze względu na właŚciwośĆzobowiązania albo ze względu nazamierzony przez
nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy ex nunc (od
teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub
czynności objętej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznoŚciach.
Zamawiającemu pzysługuje 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
oświadczeniu, w przypadku
a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, Że Świadczenie objęte Umową
nie moze by ć zrealizowane,
b) niewykonywania lub nienaleŻytego wykonywania zamÓwienia z pzyczyn leŻących po stronie
Wykonawcy , przy czym za',
- niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całości|ub w części;
- nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamowienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamowienia
jest nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw kodeksu
:

4.

cywilnego.

s8.

1.

Karv umowne

Zamawiający może naliczyc Wykonawcy 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

roboczogodzi ny senłisowej,
2) za opożnienie w usunięciu awarii z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy W wysokoŚci stawki netto
roboczogodziny senvisowejzakaŻdągodzinę opoŹnienia ponad czaswyznaczony W niniejszej Umowie,
3) za opÓŹnienie w udostępnieniu częŚci z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoŚci 0,'t% 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 określonych w $ 7 Rozwiązanie, odstąpienie
lub wypowiedzenie umowy ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,
przekroczy wysokośĆkar umownych, ZamawiĄący niezaleznie od kar umownych przedstawionych
w Umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogÓlnych, okreŚlonych w Kodeksie Cywilnym do wartoŚci brutto Umowy.
W przypadku koniecznoŚci zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu \Alkonawcy
w wyniku:

1)
2)

5.

nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacjizamówionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej
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.

se.

Nadzór wvn ikaiacv z zarzadzen ia środowis koweqo
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania pzepisÓW prawa w zakresie
ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ Społka
z o. o. zamieszczonej na stronie wwlv.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

a
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o.

s 10.

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

2'
3.

4.

1'

2'
3'
4.

5'

Slła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezelijej
real izację u n iemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, któremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziałaĆ przy zachowaniu nalezytej staranności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęski Żywiołowe np. pozar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp',

b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transportu'
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy'
Jezeli okolicznoŚc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązan wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania pzeszkody.

c)

s 11.
Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkow ochrony danych
osobowych przeMvarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczegÓlnoŚci
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetv,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zĄmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przeM'tarzania iochrony
danych osobowych.

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

s 12.
ic przedsiebiorcv. zach owa n ie poufnośc i
Strony zobowiązują Się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy i do
niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niŻ określony w Umowie, a także do zachowania
w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby naraziÓ interesy Stron w czasie obowiązywania lub po
rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem
bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaĆ po jednej kopiiwszystkich dokumentow i informacji
pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
przeMvarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawia1ącego ibez wyraŹnej
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za
które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność,poza zakresem Umowy przetv,tarzane, ani teŻ
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb'
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mU przez
ZamawiĄącego, ktora:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana wzez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
och rona

ta iem n

poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących
sytuacjach:
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1)

6.
7.
8.
9.

Wykonawca moŻe W razie potrzeby dzieliĆ się informaĄami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi W realizację niniejszej Umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
2) Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) Wykonawca moŻe ujawniac informacje na ządanie organów państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych 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 interesow ZamawiĄącego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części,ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednocześnienie słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5'
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpiecząąc 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 ogolnych kodeksu cywilnego.

s 13.
Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.22019 r. poz.742).

1'

z

dnia 5 sierpnia 2010 r

s 14.
Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszac poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisow
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych
osob działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolności do zachowań, ktore mogą
prowadzic do:

1) popełnienia przestępstw okreŚlonych W art' 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2002
o odpowiedzialnoŚci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (j.t' Dz. U. z2019r.'
poz. 628),

2'

2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz.U.22019 poz. 1010)
Strony winny zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się' Że nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak równiez nie zgadzały
się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku
.

z zamowieniem lub Umową.

1.

s 15.
dania kontrolne
D
Wtrakcie wykonywania Umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaznionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddac się audytowi w terminie i zakresie
wskazanym przezZamawiającego. Audyt moze dotyczyć w szczegolności:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami

umownymi,
kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie ochrony środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
ZamawiĄącego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas trwania audytu moŻe wynieścod 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) ZamawiĄący powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierac
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,

2)
3)

2.
3.
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3)

-

4)

inne informacje (np. miejsce audytu);
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieŚc
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia, Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę
planowanego audytu;
w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

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

4.

5.
6.
7.

termin zaproponowany pŻez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawiający odmÓwi uznania wniesionych przez \Ą!konawcę uwag- obowiązuje wówczas termin
wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciul przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia rozpoczęcia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuŻszym niz 5 dni roboczych.
Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości
0,1 % łącznego Wynagrodzenia umownego netto za kazdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym niemozliwe
było rozpoczęciel prowadzeniel zakończenie audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn lezących po
stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego
wezwania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzĄącym. W przypadku wystąpienia opoznienia
W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
pzekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpic od umowy w terminie 45 dni
kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓŹnienia. Skutek złozonego oŚwiadczenia o odstąpieniu
następuje na przyszłośc.Z chwilą otrzymania oświadczeniao odstąpieniu Wykonawca jest
zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robÓt budowlanych/ Świadczenia usług
i niezwłocznego sporządzenia pzy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych
prac W celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za
prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień
wynikających z wykonanej częŚci Umowy, w szczególnoŚci wynikających z gwarancji lub rękojmi
w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. odstąpienie od Umowy nie
wyłącza rÓwniez obowiązku zapłaly kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte
wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częŚci Umowy oraz obowiązku zapłaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
lezących po stronie \ĄĄlkonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
Wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu' Przedstawiciel Wykonawcy
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnośc, czynnoŚci
te nie będą powtarzane.
Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośc realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą
być podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania
przez Zamawiająceg o wyn kow audytu.
i

1.

2.

q

s 16.
Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznością bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, pzekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkich czynności
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzor nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ w jakiejkolwiek formie pracownikow
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją Umowy. Zakazten
nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, ktore na
podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od
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3.

4'
5.
6.

pracy' odstąpienie jest mozliwe w terminie '14 dni od momentu powzięcia przezZamawiającego wiedzy
o powyzszych okolicznoŚciach.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu

Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewazności.
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać 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 właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Załącznikido umowy:
Załączniknr 1- Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ).
Załącznik nr 2 - \AĄkaz pracownikÓw senrvisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje.
Załącznik nr 3 - Cennik części zamiennych i podzespołow nowych i regenerowanych - Zadanie nr 1
Załącznik nr 4 - Cennik części zamiennych i podzespołÓw nowych i regenerowanych - Zadanie nr 2
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