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WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośclą

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen' Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
ad res stro ny ntern etowej : www.weg I o ko ks k ra i. p I
SposÓb komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częŚci SlWZ
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do '1500
P RO F L NABYWCY: ad res nternetowy : http s : //d ostaw cv-weg I o ko ks. c o i q. b i z
i
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lnformacje podstawowe.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., zwany dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust.'1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert częściowych' Składana ofeńa winna obejmowac
cały zakres rzeczowy zamÓwienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie zamierzazawrzec umowy ramowej.
6' Zamawia1ący nie dopuszcza mozliwoŚci powierzenia częŚci zamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcow.

opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamowienia jest:

Zabezpiecze n ie medyczne a kcj i ratown iczych i prof laktycznych pruez lekarzy
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 -2021'
i

2.

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania prawne i techniczno

w Załączniku nr 1 do SIWZ'

- uzytkowe określono

!V

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizaĄi zamÓwienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021r

V

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
o zamÓwienie mogą ubiegac się \A/ykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadanla wiedzy i doświadczenia, to znaczy''
\Ą/ykonawcy, kłÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjestkrótszy - w tym okresie, wykonali (a w przypadku Świadczeń okresowych lub
ciągłych rownieŻ wykonują) zamÓwienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
idoświadczenia, tj. wykonali/wykonują usługizwiązanezzabezpieczeniem akcji ratowniczych przezlekarzy
w podziemnych zakładach gorniczych o łącznej wańościbrutto nie mniejszej niŻ 280 000,00 zł;
2' dysponowania osobamizdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
Wykonawcy dysponują lub będą dysponować:
1) min' 30 lekarzami specjalistami posiadającymi:
- aktualne prawo wykonywania zawodu,
- ukończony staz podyplomowy,
jedną z wymienionych specjalizacji: medycyna ratunkowa, chirurgia ogÓlna, chirurgia
- ukończoną
urazowo _ ortopedyczna, choroby wewnętrzne, anestezjologia, neurologia, medycyna ogÓlna, medycyna
pracy, medycyna rodzinna lub kurs zzakresu pienłszejpomocy w ośrodku wskazanym przez kierownika
jednostki po konsultacjiz doradcą ds. Medycznej Słuzby Ratownictwa Gorniczego,
- odbyte ćwiczenia zorganizowane przez Dyrektora okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
(wazne 24 miesiące),
_ odbyte specjalistyczne szkolenie ratownicze, zorganizowane przez doradcę ds. Medycznej Słuzby
Ratown ictwa Gorn iczego,

2) min 2lekarzami psycholog i psychoterapeuta oraz min. 2 lekarzami psychiatra, posiadającymi:
- aktualne prawo wykonywania zawodu,

q
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3.
4.
5.
6'

_

ukończony staŻ podyplomowy,

posiadania uprawnień do wykonywania działalnościlub czynnościżn' posiadają aktualny wpis do

Rejestru Podmiotow Wykonujących DziałalnoŚc Leczniczą.
sytuacji ekonomicznej i finansowej,

nie zalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
wyjątkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktorzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jezeli układ nie przewiduje

z

zaspokojen ia wierzycieli poprzez kwidację majątku
li

u

padłego'

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonych przez Wykonawcow' a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
VI

Dokumenty

z

1.
1)
2)

3)
4)

oświadczenia pzedkładane W celu wykazania braku

podstaw do

wykluczenia

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający

Wymaga następujących dokumentow

i

oŚwiadczeń:

oświadczenie o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu, złoŻonego na druku Formulaza
ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
aktualny odpis z właŚciwego rejestru a w stosunku do osob fizycznych oświadczenie w zakresie
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓW, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie pzewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla WykonawcÓW, ktorzy prowadzą działalnośÓ na
podstawie innych dokumentow

-

ten dokument,

oŚwiadczenia o braku zaległościwopłacaniu podatkow lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia,
odroczenia lub rozłozenia na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
organu złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SlWz,

oświadczenia o nie zaleganiu

z

opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne

społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłozenie na raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji własciwego organu, złoŻone na druku formularza
ofeńowego stanowiącego Załącznlk nr 2 do slWZ.
i

vlt

i

postępowania o udzielenle zamówienia:

Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiaiacv żada pzedłożenia wraz z ofeńa:
1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złozone na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do slWZ,
2. wykazwykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, ze te usługizostały wykonane nalezycie, zgodnie
zZałącznikiem nr 3 do SIWZ;
3. wykaz osob' ktÓre będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, zgodnie zZałącznikiem nr 4 do SIWZ,
4' aktualny wpis do Rejestru PodmiotÓw Wykonujących DziałalnoŚc Leczniczą.
Wykonawca moŻe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia 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 szczegolności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia'

vllt.

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. Wykonawcy mogą Wspolnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, 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 wyłącznie z ustanowionym pełnomocni kiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka Wykonawcow wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byÓ
podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegol nych Wy konawcÓw składających ofeńę wspolną.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspÓlnie, do ofeńy nalezy załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawcow
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2) dokumenty i oŚwiadczenia Wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jeże|i ich dołączenie
jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłoŚci, nie

zalega z

uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, Źe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty

5.
6.
tx.

zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia - według Wzoru
oświadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 5 do SIWZ.
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).
Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone pzez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyÓ tylko
dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspolnej ofeńy WykonawcÓw, Zamawiający moŻe zaŻąda przed zawarciem umowy'
umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.

opis przygotowan ia ofeńy.

1.

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

Do oferty naleŻy dołączyc:
Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem _ Załącznik nr 2 do SIWZ.
oŚwiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w pkt Vl, VIl, Vlll slWZ.

a)
b)
c)

Pełnomocnictwa,

o ile

umocowanie dla osÓb podpisujących ofeńę nie wynika

rejestrowych.
\Ąłkonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofertę.

ofertę w postępowaniu

w formie pisemnej.

o

z

dokumentow

udzielenie zamówienia naleŻy złoŻyćw jednym egzemplarzu wyłącznie

ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim, a dokumenty sporządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.

oferta powinna byĆ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentow

i

oŚwiadczeń
(załącznikow).
Wykonawca w formulazu ofertowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu
oraz adres poczty elektronicznej.
oferta, wszystkie oŚwiadczenia i załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy naleŻy
załączyc do ofeńy w oryginale lub musiwynikaÓ z przedstawionych dokumentow.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.

10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane' ofeńa powinna byc zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie.

11. Strony zawierające informacje nie wymagane przezZamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie,
działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

jej

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenla(załączniki) składane przezWykonawcę powinny być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnośćz oryginałem przez Wykonawcę lub przez
osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzaĆ spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego, nie pÓżniej niz w dniu, w ktorym upłynąłterminskładania ofeń.

14. TreŚc ofeńy musi odpowiadać treści Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia,
15. Cena ofeńowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto
i brutto' z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do SIWZ.
'16. Cena ofeńowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacjąprzedmiotu zamowienia.
17. Jezeli \Afikonawca zamieza zamieścićW ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U' z2019 r., poz. 1010) nie pÓzniej
niŻ w terminie składania ofeń, musi zamieŚcić adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem
konkretnego punktu, ktorego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści nalezy podac numery stron zawierające
informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji
powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚĆ kaŻdy zainteresowany moŻe legalnie poznac.
W szczegolności nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci.

x.

Wadium
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk
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xt

Zabezpieczen ie należyteg o wykona n ia umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

xil.

Kryteria oceny ofeń isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
1. Jedynym kryterium, którym ZamawiĄący będzie się kierował przy wyborze ofert jest cena netto przedmiotu
zamÓwienia _ 1000^.
2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ofeńa z ceną najnizszą według określonegow ust. 1 kryterium.
4' ofeńa najkorzystniejsza moze zostac wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania
ostatecznej ceny ZamawiĄący przewiduje mozliwoŚc przeprowadzenia uzgodnień prowadzących
do obnizenia cen z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę.

xilt.

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określonew Załączniku nr 6
do SIWZ
2. Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o.o' wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia W całościlub częŚci
np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'

xtv.

Term in związania ofeńą

XV

Termin i miejsce składanla ofeń:

1'
2'
1'

ofertę naleŻy złoŻyĆW jednym egzemplarzu, W nieprzejrzystym, zamkniętym

w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

Na opakowaniu

Postę powanie

ratowniczych
Bobrek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
XVI

opakowaniu

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetaroów - l oietro. ook. nr 5
do dnia 30, 12, 2Dl9
do o"ói. 8:h5

- zaklejonej kopercie

i

ri

naleŻy umieścićnazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem

o

- Piekary

udzieIenie zamówienia nr PRZZ|2221 pn. Zabezpieczenie medyczne akcji
profilaktycznych przez lekarzy dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
w latach 2020- 2021.

dniem
ofeńy powinny byÓ zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan nienaruszony
do czasu otwarcia ofeń. odpowiedzialnoŚc za właściweoznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi

Nie otwieraó
Wykonawca.

Wykonawca moŻe przed upływem terminu składania ofert zmieniĆ lub wycofać ofeńę.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złozeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy - bez jej
rozpatrzenia.

Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktorej opakowanie z ofertą nosi Ślady naruszenia zamieszcza
na wykazie złoŻonych 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.

otwarcie ofeń.

&,12,

2019,,

9:00

1.

otwarcie złoŻonych ofeń nastąpiw dniu

2.
3'

DziałZamówień i Przetargów - l piętro, pok. nr 8
otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpośredniopo upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:

S e k reta

O,rl

:

Wykonawca jestzwiązany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofeńą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy może nastąpiĆ po upływie terminu związania ofertą i nie jest Wymagane jego przedłuŻanie.
Niemniejjednak, jeŻelizamawiający uzna to zazasadne, jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawcow
z wnioskiem o przedłuŻenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

o oodz.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
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a) stwierdza iloŚc otrzymanych ofert,
b) otwiera ofeńy w kolejnościich zarejestrowania'
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotyczące ceny ofeńy, terminu
wykonania zamówienia, okresLl gwarancji i warunkÓw płatnościzawańych w ofertach. Ceny ofeń nie
podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy określony w SlWZ zawiera powyzej 30 pozycji cen

4.
XVII

jednostkowych.

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

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.

1.

Zamawiający ustala następujący sposÓb 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 el e ktro n icz ną n a ad res : g. lo nczy k@wcg.!o-Kg!sK|ąi.p!

b) uzupełnianle dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 4'1-905 Bytom,
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytuc1i76,41-905 Bytom,
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom ien la, wezwa n ia oraz i nformacje będzie przekazywał wykonawcom :
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
i

i

c)

2'
xvill.

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
internetowej w profi u nabywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. biz
osobą udzielającą informacjize strony Zamawia1ącego jest:
Gabriela Lonczyk
- email: g.lonczyk@weglokokskraj.pl.
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:00.

na

stronie

I

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2' Wykonawca moŻe zwrÓciĆ się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treścislWZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,chyba ze prośba o wyjaŚnienie treściS|WZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofeń.
3. TreŚÓ zapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wlazz wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na

4.
5.

xlx

drogą elektroniczną:
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofeń zmodyfikowac
treŚĆ SlWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlności dotyczy kryteriow oceny ofert, warunkÓw udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia'Zamawiający moze przedłuŻyc termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach' Dokonaną w ten sposÓb modyfikację Komisja
Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

lnformacje dodatkowe.
1. Zamawia1ący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2' Komisja moŻe Żądać od Wykonawcy wyjaŚnień dotyczących treści złozonej ofeńy'
3. Komisja kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcę, ktÓry w terminie składania ofert:
1) nie złozył stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyłpełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewaŻn ien ie postępowania u b od rzucen ie oferty.
l
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XX

oŚwiadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie warunkÓw udziału
w postępowaniu przez Wykonawcę na dzień Wyznaczony przez Komisje jako dzień uzupełnienia.
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 oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
i wyznaczając termin na WyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 3.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.
1. osoby upowaŻnione informują Wykonawcow' w formie przewidzianejw SIWZ, o sposobie rozstrzygnięcia

postępowania. lnformacja

2.
XXI

ta jest

przekazywana niezwłocznie

do

publikacji

na

stronie

www.weqlokokskrai.pl.
Wykonawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana zanĄkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem
do zawarcia umowy.

P rzetw arzan ie

danych osobowych

Zgodnie z art'. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetvłarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016'119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
o.o',
siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRs 000008061B,
kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarow i usług posiadającą numer
identyfikacji podatkowej
653-000-48-65, REGON 270034633,
000012274,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj' pl, wvw.weglokokskraj. pl, zwaną dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) Przeprow adzenia postępowan ia o udz ielen ie zamÓwien ia'
b) Wyboru najkorzysiniejsżejoferty orazudzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
4. PrzeM,tarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o udzielenie

z

NIP

6.

z

BDO

zamowienia.
Dane Wykonawcy są rowniez przebł'tarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow

Administratora,

a jeślizaszłaby taka

potrzeba takŻe

w celu

dochodzenia

i

windykacji naleznoŚci
'1 lit. f) RoDo.
7. Pze[łvarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci z ustawy o podatku dochodowym od
osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust.

cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo'
\Ą/ykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow. Administrator może udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z
zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rownieŻ udostępniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarza1ącym, z ktÓrymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez
nich zleceń dla Administratora'

8. Dane osobowe

9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

10' Wykonawca posiada
11.

prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 71816 67 lub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,00-193 Warszawa, ul. Stawki
gdy Uzna,
iŻprzetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.

2,
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12. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia,

do

XXll' Postanowienia końcowe.

1.
2'
a)
b)
c)
d)
e)
3.
4.
5.

1t

2t

3l

4l
5l
6t

S e

0'ł

Oferta nie podlega zwrotowi.
Nie podlegają ocenie oferty, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniejzamÓwienie
dla Zamawiającego z nienalezytą starannością,a w szczegolności polegających na:
niewykonaniu zamÓwienia w terminie z Wzyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
dostarczeniu towarów o niewłaŚciwej jakości,
niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,
wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚĆ poniesienia przez
Zamawia)ąceg o d od atkowych n a kład ow f n a n sowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn 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

o dostępie do informacji publicznej.

na zasadach określonych W

przepisach

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi
Wykonawca n iezalezn ie od wyn iku postępowan ia.

Załączniknr 1
Załączniknr 2
Załączniknr 3

opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofeń
Wykaz osÓb wraz z kwalifikacjami wymaganymi do realizacji zamowienia - wzÓr
oŚwiadczenie Wykonawcy wspolnie ubiegającego się o zamÓwienie
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy

Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 6
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOW!ENIA

l.

Przedmiot zamówienia.
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przezlekarzy
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w Iatach 2020 -2021.

dla

ll.

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

ilt

Wymagania prawne.
Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające zaktualnie
obowiązujących przepisów prawa tj.
1) Ustawa zdnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne igornicze (Dz.U. 22019 r. poz.868 t.j.),
2) Rozporządzenia Ministra Energiiz dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa gorniczego.
W przypadku zmian aktow prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot zamowienia
musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

lV.

Zakres rzeczory pzedmiotu zamówienia i obowiązkiWykonawcy
1

2
3
1)

2)
3)

4)
5)

Szacunkowa ilośc akcjo-godzin tj. udziału lekarzy w akcjach ratowniczych lub profilaktycznych w okresie
realizaĄi zamÓwienia wynosi: 200.
lloścobsługiwanych przez Wykonawcę Ruchow w okresie realizacjizamÓwienia wynosi: 2.

Wykonawca zabezpieczający akcje ratownicze i profilaktyczne W kopalniach WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o'o. musi dysponować lub będzie dysponował: min. 30 lekarzami specjaIistami posiadającymi
:

aktualne prawo wykonywania zawodu,
ukończony staz podyplomowy,

ukończoną jedną z wymienionych specjalizacji: medycyna ratunkowa, chirurgia ogolna, chirurgia
urazowo - ońopedyczna, choroby wewnętrzne, anestezjologia, neurologia, medycyna ogolna, medycyna
pracy, medycyna rodzinna lub kurs z zakresu pienłszej pomocy w ośrodku wskazanym przez kierownika
jednostki po konsultacjiz doradcą ds. Medycznej Słuzby Ratownictwa GÓrniczego,
odbyte cwiczenia zorganizowane przez Dyrektora okręgowej Stacji Ratownictwa GÓrniczego
w Bytomiu (wazne 12 miesięcy),

odbyte specjalistyczne szkolenie ratownicze, zorganizowane przez doradcę ds' Medycznej Słuzby

Ratown ictwa Gorn iczego.

Wykonawca zabezpieczający akcje ratownicze i profilaktyczne oraz po ich zakończeniu musi dysponowac
odpowiednią ilościąlekarzy, w skład ktÓry wchodziÓbędzie psycholog, psychoterapeuta ( ca najmniej dwoch)

lub psycholodzy Świadczący działalnoŚc psychoterapeutyczną

a)
b)
4.
1

2
3

4
5)

5
1)

S e

CĄ

posiadającymi:
aktualne prawo wykonywan ia zawodu,
kończony staz podyplomowy,
Do obowiązkow lekarzy, o ktorych mowa w pkt. 3. nalezeĆ będzie:
udział w szkoleniach, zgodnie z dyspozycją pkt. 4),
uczestniczenie w akcjach ratowniczych i profilaktycznych,
udzielan ie pienruszej pomocy poszkodowanym,

i

psychiatra

( co

najmniej dwÓch)

uzgadnianie z kierownictwem akcji ratowniczej zakresu dopuszczalnych fizycznych
obciązeń ratownikow wykonujących prace ratownicze,
sprawowan ie nad ratown ikam i opieki lekarskiej obejm ującej

a)
b)

i

termicznych

:

pomoc lekarską w czasie akcji ratowniczych,
sprawdzanie stanu zdrowia bezpoŚrednio przed i po zakończeniu udziału w akcji ratowniczej.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądÓw lekarskich ratownikÓw przed wyjŚciem
zbazy ratowniczej do strefy zagroŻeniaŻn.:
przed wyjŚciem zastępu ratowniczego z bazy ratowniczej do strefy zagroŻenia ratownicy muszą byc
poddani przeglądowi lekarskiemu, obejmującemu skrÓcony wywiad.
przypadkach tego
wymagających' nalezy przeprowadzic skrÓcone badan ie przed m iotowe,

W
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2)

W czasie akcji ratowniczych prowadzonych W trudnych warunkach mikroklimatu muszą

3)
6.

temperatury ciała, częstości tętna obwodowego i ciŚnienia tętniczego krwi. Wskazane jest rownieŻ
wykonanie takich badań bezpośrednio po powrocie ratown|ka do bazy ze strefy zagroŻenia,
badania wymienione w pkt b) muszą zostac odnotowane w karcie przeglądu lekarskiego, którą prowadzi
lekarz przebywający w bazie ratowniczej (wzor kańy stanowic będzie załącznik do umowy).
Lekarze zobowiązani będą odbyc w roku jedno Ćwiczenie zorganizowane przez konsultanta medycznej

przed wyjściem ratownika

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7.
8.
9'

byc

przeprowadzone: skrÓcony wywiad lekarski i skrocone lekarskie badanie przedmiotowe bezpoŚrednio

z

bazy ratowniczej

do strefy zagroŻenia

z

słuzby ratownictwa gorniczego Centralnej Stacji Ratownictwa Gorniczego

w szczegÓlności:

uwzględnieniem pomiaru

w

Bytomiu obejmujące

ogolne zasady prowadzenia akcji ratowniczych w roznych warunkach,
zapoznanie z działaniem i praktycznym posługiwaniem się aparatami regeneracyjnymi oraz sprzętem
och rony u kład u oddechowego pzystosowanego do ewakuacji poszkodowanych,
obowiązki lekarza przebywającego W bazie w czasie akcji ratowniczej,
omÓwienie wyposaŻenia lekarza w sprzęt i środkimedyczne w czasie akcji ratowniczej,
omÓwienie metodyki prowadzenia badań lekarskich podczas Ćwiczeń sprawdzających w CSRG,

prezentacjanowościwprowadzonychdoratownictwagÓrniczego'

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzIalnoŚci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoŚci
na cały okres realizacjizamÓwienia na kwotę nie mniejszą niz 100 000,00 PLN.
Wykonawcy , ktÓrzy złoŻyli ofeńę wspolną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej umowy.
Lekarz biorący udział w akcji ratowniczej musi posiadaĆ do dyspozycji następujące Środkifarmakologiczne
oraz materiały i sprzęt medyczny:

FARMAKoLoGlczNE

ŚRooxl

Leki stosowane w reanima
1
Adrenalinum HCL 0,001/1,0 ml
2
Atropinum sulfuricum 0,0005/1,0 ml
Natrium bicarbonicum 8,4 % 120,0 ml
Furosemid

4
n

u

m 0,0212,0 ml

0 9% Natrium chloratum

3

PWE

4
5

6

Leki
I

amp
amo
amp
amp

1 ft.

5 oń Glucoza

Leki na
2
3

10
5
10
5

ne:

tn

1

1

I

'1 ft.

1 ft.

rzeciwbólowe i rozkurczowe:

Petydinum 0,112,0 ml
Morphinum HCL 0,0211,0 ml

Metamizol2,5i5,0 ml
Tramadol HCL 0,1/2 ml
Papaverinum HCL 0,04 12,0 ml
Paracetamolum
le

Diazepam 0,0112,0 ml

2 amo.
2 amp
5 amp.
5 amp.

5 amp
3 tbt

awkowe:
5 amp

Leki kardiolo tczne
1
Grycelyl trintrate 400ug/dawkę, aer
2.
Acebutolol 0,4 tbl (lub innv B-bloker)
3.
Captopril 0,025 tbl
4
Amiodaron (Cordarone) 0, 1 5/3ml

1op
1op
1op
5 amp

lnne

4

40% Glucosum
Fenoterol aerosol (lub innv B-mimetvk)
Spirytus salicylowy
Woda utleniona

5
b

Dexamethasone 0,0008i2,0 ml
Theophyllinum 1,25mq/ml, r-r do infuzii 250m1

1

3
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3 amp
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MATERIAŁY MEDYCZNE
1

2.
3

LOKOKS KRAJ S

I

MEDYCZNY

Chusta troikątna
Opaska zaciskowa (typu MAT) do tamowania

I7
18.
19.

Termometr lekarski
Nozvczki ratownicze
Rurki ustno _ gardłowe

20.

Staza
Skalpel
Worek SamorozpręŻny z zastawką, rezenłuarem
tlen u do resuscytacji bezprzy ządowej,
wielorazoweoo uŻvtku (no' Ambu)
Laryngoskop z zestawem rurek intubacvinvch
Rurka dwudrozna do intubacii (np. Combitube, LT)
Rurka krtaniowa
Zestaw szyn usztywniaiącvch (np. tvpu Splint)
Kołn ierz szyjny usztywn iający wielorozmiarowy
Ssak mechaniczny
Zestaw do szybkiego przetaczania płvnów
Resp|rator o napędzie pneumatvcznVm z osorzetem

b
7

I
10
1 1

12
1

3

14
1

21

22

23

24
25
26
27
28
29
30

'1

1

32
33

34.
35.
36.

3 szt.
5 szt.
5 op.
3 op.
1 op.
1 op.

kn/Vi

po 5 szt,
po 5 szt.
6 szt.
6 szt.
3 kpl
1 szt.
1 szt.
5 szt.
1 szt.

2 szt.
1 szt.

1 szt.
1 kpl

1
1
1
1
1

'l
1
1
1

Defibrylator dwufazowy, połautomatyczny,

31

szt

1 szt

5
16.

5

1 szt

knvotokow zkończyn
Folia zycia

Bandaz elastyczny
Bandaz nieelastyczny (5, 1 0, 1 5)
Kompresv oazowe iałowe
Rękawice chirurgiczne iałowe
Plaster
Plastry z opatrunkiem
Strzvkawki iednorazowe 5, 0/1 0, 0/20, 0
lgły jednorazowe7l 9 l12
Venflon (rozne rozmiary)
Plastry do Venflonu
Zestaw do przetoczeń
Aparat do pomiaru cisnienia tętniczeqo
Słuchawki lekarskie

4

z o.o.

z mozliwościątrybu
manualnego, niskoenergetyczny, o nlezaleznym
Żrodle zasilania
Pulsoksymetr
Zestaw do płukania oka z płynem (np. PLUM)
Proszek do tamowania ran krwotocznych (np
QuikClot)
Maska twarzowa z rezet\Nuarem tlenowvm
Opatrunki hydrozelowe na oparzenia

kol.
kpl.

szt.
kpl
szt.
kpl
kpl
kpl
kpl

1 szt.

2 szt.
2 szt.

1

1 szt.

kpl

V.

obowiązki Zamawiającego.

1.

Zamawiający zobowiązany jest zapewnic przewodnika dla lekarza w celu dotarcia do bazy
iw drodze powrotnej.
Zamawiający zobowiązany jest przygotowac miejsce pracy dla lekarza przebywającego na bazie.
Zamawiający zobowiązany jest z odpowiednimwyprzedzeniem informować lekarza koordynatora
o kolejnych godzinach pracy lekarzy zgodnie z comiesięcznymwykazem ich dyzurÓw.

2'
3.

( miejsca pracy lekarza)

h/rn

Ż_7

J^

,,0,

:UaĘi
Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: PR7Ż.l222'|

FORMULARZ OFERTOWY
MiejscowoŚc

Data

Wykonawca,

a w przypadku

Dane Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę wspólną
członek

oferty wspólnej
Pełnomocnik

Pełna nazwa Wykonawcy/
Wy ko

n

awcÓw

składających ofertę
wspolną

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Wojewodztwo
Gmina
Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowan iu
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 o udzielenie zamowienia
nieograniczonego ofert pn.

prowadzonego

w

trybie przetargu

Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przezlekarzy
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 -202'|

dla

oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie

w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia za cenę:

S e k reta

ohl

rz Ko

m i sj i

P z et a rg owej : G

a b

i

z

Wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego
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Nr sprawy: PRZ|2221

Przedmiot zamówienia

Szac.
ilość

Cena
jednostkowa
netto PLN

2

3

1

Mlesięczny

ry

czaft ,,za gotowośó''

Razem

Stawka
podatku
VAT %

Wańośó
zamówienia
brutto PLN

4

5

6

wańośó
zamówienia
netto PLN

32 m-cy

Udział w akcji ratowniczej
i profi laktycznej leka rza

170 godz.

Udział w zabezpieczeniu i wsparciu
akcji ratowniczej w jej trakcie oraz
po jej zakończenlu lekarza
psychiatry, psychologa lub
psychoterapeutv

30 godz

RAZEM

1'

Działającw imieniu Wykonawcy ośWiadczam, ze:
1) podałem cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamÓwienia opisany w SIWZ. Cena
ofertowa zawiera wszystkie koszty, ktore będą poniesione w celu nalezytego wykonania przedmiotu

2)
3)
4)
5)

2.

zamówienia,

akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia naleznego na
podstawie umowy, ktory wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego,
oferuję termin realizacjizamowienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz przyjmuje jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
oraz lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczonymi na stronie www.weqlokokskrai.pl, oraz Że
w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww.

lnstrukcją,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich.
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, ze, spełniam następujące warunki:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i flnansowejzapewniającej wykonanie zamowienia,
4) nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
(z wyjątkiem przypadkow, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie,

6)

rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego

5)

3.

organu),

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

upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie

przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez

l i

kwidację majątku

u

padłego).

oŚwiadczam, Że jestem związany ofertą przez okres 60 dni.

Niniejsza oferta zawiera

kolejno

..... ponumerowanych stron.

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

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty (oświadczenia)wymienione w Sl\ĄlZ:
Nazwa nr dokumentu

(oŚwiadczenia):

nr strony w ofercie

1.

2.
3.

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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Nr sprawy: PRZZ|2221

Załącznik nr 3 do SIWZ
vVYKAz WYKoNA NYc H/WYKo NYWANYGH U sŁU G
w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wańość
Data
zamówienia
wykonania
brutto zł
(nalezy
w okresie
podac:
ostatnich 3 lat
dd/mm/rrrr lub
przed
okres od
upływem
dd/mm/rrrr do
terminu
dd/mm/rrrr)
składania ofeń

Pełna nazwa
Odbiorcy
zamówienia

Podmiot
wykonujący
zamówienie
w przypadku

kozystania

pnzez
Wykonawcę
z jego
potenciału

Nr strony

w ofercie
zawierającej
dokument
potwierdzający
należyte
wykonanie
zamówienia

Uwaga!

.
o

Przez wykonanie zamowienia należy rozumieĆ jego odbior.
W przypadku usług okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisać ,,do nadal",
pod ając wa ńoŚc zr ealizow anego dotych czas za mÓwie n ia.
Do wykazu naleŻy dołączyĆ dokumenty potwierdzające. Że podane w wykazie usługizostały wykonane
nalezycie lub są wykonywane nalezycie.

.
*

W przypadku' gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany
jest udowodniĆ Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczegÓlnoŚci dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia

(pieczęc i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy

q

S e

kreta

z

Ko m i sji P z et a rgowej : G

a b

ie a
I

Lo nczy

k

14

Nr sp

:

GLOKOKS KRAJ

PR7212221

z o.o

Załącznik nr 4 do S|WZ

WYKAZ OSOB
KToRE BĘDĄ UczEsTNlCzYc W VVYKoNYWAN!U zAMoWlENlA

Lp

Wymagania Zamawiającego w
zakresie ilościosób o wymaganych
u prawn ien iach/kwa ifi kacjach
I

z

1
1

co najmniej 30 lekarzy specjalistÓw

2

posiadających:

4

- aktualne prawo wykonywania zawodu,

lnformacje Wykonawcy na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w
postepowaniu
Nr dokumentu
potwierdzającego
posiadane
lmię i nazwisko
uprawnienia/
kwalifikacje/
data ukończenia
ćwiczeń, szkoleń
3
4

Podmiot
udostępniający
zasoby*

(w przypadku
korzystania z nich
przez \AĄkonawcę)

5

2

5

o
7

I
o

10
11

12
13
14
1

5

16
17
1B

19

20
21

22
23

24
25

- ukończony staz podyplomowy,
- ukończoną jednąz nw. wymienionych

specjalizacji: medycyna ratunkowa,
chirurgia ogolna, chirurgia urazowo
ortopedyczna, choroby wewnętrzne'
anestezjologia, neurologia, medycyna
ogolna, medycyna pracy, medycyna
rodzinna lub kurs z zakresu pierwszej
pomocy w ośrodku wskazanym przez
kierownika jednostki po konsultacji z

-

doradcą ds. Medycznej Słuzby
Ratownictwa GÓrniczego'

- odbyte Ówiczenia zorganizowane przez

Dyrektora okręgowej Stacji
Ratownictwa Gorniczego w Bytomiu
(wazne 12 miesięcy),
- odbyte specjalistyczne szkolen ie
ratown icze, zorganizow ane przez
doradcę ds. Medycznej Słuzby
Ratown ictwa Gorn iczego.

26

27
28
29
30
Ó 1

32
33
34

co najmniej 2lekarzy psychologow
lub psychoterapeutÓw

co najmniej 2lekarzy psychiatrÓw

W przypadku gdy wykazano osoby zdo|ne do wykonania zamowienia będące w dyspozycji innego

podmiotu,

Wykonawca składający ofeńę zobowiązany jest udowodniÓ Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamowienia, w szczegolności dołączając w tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

(pieczęc i podpisy osoby/osób upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy

q
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: PPaŻl2221

MiejscowoŚĆ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWhDczEN!E WYKoNAWCY WsPoLNlE UBIEGAJĄCEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam' Że będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

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

UWAGA:

w przypadku ofeńy wspólnej każdy z Wykonawców składa niniejsze oświadczenieoddzielnle

S e k reta

G

n

Ko m i sji P z et a rg owej : G ab ń e l a Lo

n

czy k

16

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

Nrsprawy: PRZZJ2221

Załącznik Nr 6 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

s 1. Podstawa zawarcia Umowv

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:
Zatwierdzony wynik z postępowania PRZZ|2221 o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych przez
lekarzy dla WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 _ 2021.
Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia.
oferta złoŻona przez Wykonawcę.

1.

2.
3'

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

$ 2. Przedmiot Umowv
Przedmiotem Umowy jest zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych i profilaktycznych pzez
lekarzy dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 _ 2021 na warunkach
określonychw niniejszej umowie.
Wykonawca oŚwiadcza, ze świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ.
Przedmiot umowy musi spełniac wszystkie wymagania określoneprzez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia w wyniku ktÓrego zawarIo umowę.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniami zawartymi
w ofercie Wykonawcy.

\Ałkonawca oŚwiadcza, ze przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb
trzecich.

W przypadku wystąpienia przez osobę tzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know-how przez przedmiot
zamowienia, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały
naruszone.

1'
2.
3'

4'
5.
6.
7'
8.
9.

$ 3. Cena iwarunki płatności
WańoŚc umowy okreŚlona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamowienia nie
przekroczy wańości netto zł
(słownie: .. ... ... ... )
Ceny jednostkowe netto, w oparciu o ktÓre będą rozliczane wykonane usługiWynoszą:
a)
stawka ryczałtowa miesięczna zazabezpieczenie jednego ruchu _ ......'....Zł,
b)
stawka godzinowa za udział lekarza w akcji ratowniczej (akcjo-godzina) - ........,... zł.
W przypadku, kiedy zrealizowana wańoŚÓ umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańości Umowy,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częściUmowy.
Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upowaŹnionego przedstawiciela
Zamawiającego odbioru wykonania usługi. W protokole będzie wyszczegolniona imiennie iloŚć
przebadanych osob.
Dopuszcza się rozliczanie częŚciowe w okresach miesięcznych.
Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizac1ązamowienia. Wykonawcy nie przysługuje zadne
dod atkowe/uzu pełn iające wy n ag rodze n ie z tytułu r ealizacji U mowy.
W przypadku, gdy z realizacją zamÓwienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami
celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie Zamawiającemu - w terminie
wynikającym z właŚciwych przepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
zamowienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami
Umowy.

Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy kserokopie dokumentow poMierdzających koniecznoŚc dokonania
zapłaty tj. protokoł odbioru wykonanej usługi, wezwań, zleceń.
10' Fakturę naleŻy wystawic na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek lub Ruch Piekary
i przesłaĆ na powyŻszy adres.

1'1. Wystawione faktury

została wpisana

muszą zostac sporządzone w języku polskim izawierac numer, pod ktÓrym Umowa
elektronicznego rejestru umow Zamawiającego oraz numer zamowienia

do

Zamawiającego.
12' Zamawiający upowaznia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez konieczności składania swojego
podpisu.

cł
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dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy w całoŚci lub w częŚci, na podstawie dokumentu
potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w całoŚci lub częścinp. protokołu odbioru
przedmiotu zamowienia potwierdzonego pŻez WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

13. Termin płatnościwynosi 60

14. \Afuklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
15. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawia1ący zastrzega sobie prawo wskazania tytułu
płatnoŚci (numeru faktury).
16' Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę
obciążen ia rach u n ku ban kowego Zamawiającego.
17. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na fakturach.
18. Naleznościwynikające z Umowy w tym odszkodowawcze iodsetkowe nie mogą byÓ przedmiotem zastawu
oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnejzgody Zamawiającego.
$ 4. Termin

Termin realizacji Umowy wynosi

realizacii Umowv

S 5. Zakres rzeczow\t orzedmiotowei ljmowv oraz obowiazki stron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy.

1'

$ 6. Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją Umowy

li
2. Ze
u':*1:1

""""

3 ż;i;.; iln

,;

ter

tel'

strony Wykonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi

za

nadzor nad realizacją

ter

óJpó*i"j)i"inv.ń
n"ol?; ;;" ;';"ga foń;
ó p,."p,o'adzonej zmianie
";er<lu.
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizac1ę Umowy' Wymagane
jest powiadomienie drugiej strony
Umowy.

1.

$ 7. Rozwiazanie. odstapienie lub wvoowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego zUmowy pzez
jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu
do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona

do odstąpienia od umowy eX nunC (od teraz). Jezeli Świadczenia stron sąpodzielne, a jedna ze stron
dopuszcza się zwłokitylko co do częŚci Świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące
drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego
świadczenia. Strona ta moŻe takze odstąpiĆ od całoŚci, jezeliwykonanie częŚciowe nie miałoby dla niej
znaczenia ze względu na właściwoŚc zobowiązania albo ze względu nazamierzony przez nią cel umowny,

2'
3.

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 działalnoŚci lub czynnoŚci
objętej przedmiotem zamÓwienia, jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie
14 dni od momentu powzięcia wiedzy pzezZamawiającego o tych okolicznościach.
Zamawia1ącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni i nie więcej niz 90 dni, okreŚlonego W odrębnym
oświadczeniu, w przypadku:
a) zmian w strukturze organizacyjnejZamawiĄącego, skutkującej tym, Że Świadczenie objęte Umową nie
moze byĆ zrealizowane
b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie
\Af konawcy , przy czym za:
- niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez \AĄkonawcy od realizacji

Umowy w całoŚci lub w częŚci;
nienaleŻyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposob niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt rea|izacji zamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw kodeksu
cywilnego.

-

4.

q

S e k reta

rz Ko

m i sj i

P z et a rg owej : G

a b

i

1B
e

I

a Lo n czyk

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o'

Nr sprawy: PR7Żl2221

$ 8. Kary umowne
Zamawia1ący moŹe naliczyć Wykonawcy kary umowne:
w wysokości 10% wartości netto przedmiotu Zlecenia, gdy ktorakolwiek ze Stron odstąpi od Zlecenia
z powodu okolicznoŚci, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokoŚci 0,2o/o wańości netto przedmiotu Zlecenia w przypadku nieterminowego wykonania Zlecenia
za kaŻdy dzień zwłoki,
wwysokości0,2o^ wartości netto Zleceniazazwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy
dzień zwłoki.

1.

a)
b)

c)

Wykonawca moze naliczyc Zamawiającemu karę umowną za odstapienie przez Zamawiającego od
realizacji Zlecenia, z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokoŚci 1 0 % wartoŚci netto przedmiotu
Zlecenia, co nie dotyczy przypadkÓw okreŚlonych W
7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub

2.

s

wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
przekroczy wysokośc kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych pzedstawionych
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogÓlnych, okreŚ|onych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku koniecznoŚci zlecenia przezZamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy

3.

4.

w wyniku:

nie przystąpienia przez \Ań7konawcę do realizacji zamowionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej
przezZamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Umowy.

a
b

$ 9. Nadzór wvnikaiacv z zarzadzenla środowiskoweqo

W trakcie realizacji zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest do przestzegania przepisow prawa w zakresie
ochrony środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ Społka
z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

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

$ 10. Siła wvższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub n|enalezyte wykonanie Umowy, jeżeli jej
realizację u n iemozliwiły okol iczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemoŻliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec ani
przeciwdziałaĆ przy zachowan u n alezytej staran ności.
Przejawami siły wyzszej są W Szczegolności:
i

a) klęskiżywiołowe np. pozar, powÓdŹ' trzęsienie ziemi itp',
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy

c)

itp.,

powaŻne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jejtnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niż siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.

$ 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 przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a W szczegÓlnoŚci
ustawą o ochronie danych osobowych onz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27.04'2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z pze[ł,tazaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/vVE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmu1ący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania iochrony

z

2.
3.

4'

danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znająprzepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniające
do przetwarzania danych osobowych.
Strony oświadczają,ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku zrealizaĄą 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.
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$ 12. Przetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie z afi'. 13 ust.1 iust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L'2016'119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kra1owego Rejestru Sądowego, KRs
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarow iusług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDo 000012274,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www'weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem.
2' Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o': adres 41-905
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
3. Prze[ł'tarzanie przekazanych przez Wykonawcę dany'ch osobowych moze dotyczyĆ reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
4. Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow Administratora, a jeśli
zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻności w oparciu o tzw. prawnie
uzasadn|one interesy Administratora określonego w art. 6 ust' 1 lit. f) RoDo.
5. Przetvvazanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwn|ez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolności z ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych
celow. Administrator moŻe udostępniĆ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwnież udostępniane podmiotom
upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator
zawarł Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora'
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przeM,tarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o., adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, te|.32718
16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna,
iŻprze[ltarzanie jego danych osobowych naruSza przepisy RoDo.

1.

2.
3.
4.

5'

$ 13. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niz okreŚlony w Umowie, atakŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy,
mogłyby narazić 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 włas n ościąZamawiające g o.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoscią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentów iinformacji
pozyskanych w związku z Umową.

Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŻ wynikiem
pzetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraŹnej zgody
Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za ktore
Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani też korygowane

czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących

1)
2)
3)

sytuacjach:
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1)
2)

6'
7.
8.
9.

Wykonawca moze ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moŻe ujawniac informacje na żądanie organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacji wynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej
Umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione aniw częŚci, aniw całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie
nie słuzy do jej realizac1i, z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkow technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
$'14. Ochrona informacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.22019 r. poz.742).

r.

$ 15. Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszaÓ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na 1ego rzecz i odnosi się w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre mogą

2

prowadzić do:
1) popełnienia przestępstw okreŚlonych w art. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika 2002 o odpowiedzialnoŚci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary ( j.t. Dz' U. z 2019 r., poz. 628),
2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j.t. Dz. U.22019 r., poz. 1010).
Strony winny zapobiegać 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 zamÓwieniem lub Umową.

1'

2.
3.
4.

$'16. Badania kontrolne (AUDYT)

W trakcie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu' przez 1ego upoważnionych
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Audyt moŻe dotyczyÓ w szczegÓlności:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z zapisami umownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚci z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie ochrony Środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
Czas trwania audytu moze wynieŚĆ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).

lloścaudytów w trakcie trwania umowy nie moŹe przekroczyc 2 na rok kalendarzowy obowiązywania

umowy.

Zasady ustalenia terminu pzeprowadzenia audytu:

1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawieraÓ:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu'
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieŚc uzasadnione
uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyzej
terminie jest jednozn aczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
4) 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
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- poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
- Wykonawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie Wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje termin
zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawia1ący odmÓwi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wÓwczas termin
wstępn ie wyznaczony w powiadomieniu.
6) W przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umoz|iwienia
rozpoczęcia wykonania / dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuzszym
niz 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokoŚci 0'1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień,
w ktÓrym niemoŻliwe było rozpoczęcie l prowadzenie l zakończenie audytu z przyczyn leŻących
po stronie Wykonawcy. W pzypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie \A/ykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych
bez uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia
opoznienia W rozpoczęciu / przeprowadzeniu l zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpic
od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓŹnienia' Skutek złożonego
oświadczeniao odstąpieniu następuje na przyszłośc.z chwilą otrzymania oŚwiadczenia
o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot
budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej częściumowy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy

nie wyłącza realizacji

5.

uprawnień wynikających

z

wykonanej częŚci

umowy,

w szczegolności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy /
roboty budowlane / usługi. odstąpienie od umowy nie wyłącza rowniez obowiązku zapłaty kar umownych
naliczonych za niewykonanie / nienalezyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonanej części
umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez
Zamawiające1o z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚciw ramach audytu. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie
kaŻdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚĆ, czynnoŚci te nie będą
powtarzane.

o.
7.
B.

1.

2.

3.
4'
5.

Cena określona W umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zatwierdzone przez Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp.
o. o. 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.

z

$ 17. Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnościzwiązane z koniecznością bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o' (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynności
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o' o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzÓr nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza,Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaĆ w jakiejkolwiek formie pracownikÓw
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' przy wykonywaniu czynności związanychz realizaĄą Umowy' Zakazten
nie dotyczy pracownikow Zamawia)ącego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności,ktÓre na
podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od
pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy
o 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.

Wykonawca wyraŻa zgodę na zaciąganie o nim informacjiw sądzie i innych organach administracyjnych,
ktÓrych wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Ewentualne sprawy sporne, mogące WyniknąĆ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezpoŚrednich. W przypadku braku moŻliwości polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla ZamawiĄącego.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Załaczniki''

Załączniknr 1_Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia (zgodnie zZałącznikiem Nr 1 o SIWZ).
Załącznik nr 2 - Wykaz Środkow farmakologicznych oraz materiałow i sprzętu medycznego (zgodnie
z Załącznlkiem Nr 1 o SIWZ).
Załącznik nr 3 - Wykaz lekarzy.
Załącznik nr 4 -WzÓr Kańy udziału w akcji ratowniczej.
Załącznik nr 5 - Wzor Karty przeglądu lekarskiego.
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Załącznlk nr 4 do lstotnych postanowień

ktÓre zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

WZOR

KARTA UDzlAŁU W AKcJl RAToWNlczEJ
Zakład gorniczy prowadzący akcję ratowniczą;
Data udziału w akcji ratowniczej
Kierownik akcji ratowniczej
Kierownik akcji na dole
Kierown k bazy ratowniczej
i

lmiona i nazwiska uczestniczących w akcji

Godz. rozpoczęcia pracy w akcji
Godz. zakonczenia pracy w akcji
Zadania do wykonania:

Liczba godzin udziału w akcji ratowniczej/
Liczba godzin pracy w aparatach roboczych
Uwagi

Podpis Kierownika Akcji Ratowniczej

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk
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Załącznik nr 5 do lstotnych postanowieFt

ktÓre zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

WZOR

KARTA PRZEGLĄDU LEKARSKIEGo
L.p.

Data

lmię i nazwisko ratownika

temperatura
ciała 1 l 2

tętno

1t2

ciśnienie
tętnicze 1 I 2

1- pomiar bezpoŚrednio pzed wyjŚciem zbazy ratowniczej
2- pomiar bezpośrednio po powrocie do bazy ratowniczej

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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