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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
'

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
ad res strony nte rn etowej: www, weo lokokskraj. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
P RoFIL NABYWCY: ad res nternetowy : https://d ostawcv-weq lokoks. coio. biz
i

i

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień wWĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o, o., zwany dalej

2.
3.
4'
5.
6.
7.
8.

Regulaminem.

V\łciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający dopuszcza mozliwośc składania ofert częŚciowych na zadania, ktÓre wyszczegÓlnia
Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana oferta winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania.
llośó zadań wynosi 2.
Zamawiający dopuszcza mozliwośc złoŻenia oferty przezjednego Wykonawcę na jedno lub więcej
zadań.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzec umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościpowierzenia częścizamÓwienia do wykonania przez

podwykonawcÓw.

opis przedmiotu zamówien

1.

ia.

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem elektrycznym
niezbędnym do wpięcia do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy
przepompowni Pp 10bis w zakładzie górniczym SRK oddział CZOK PS
',Pstrowski''
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek z podziałem
na

2.
3.
IV

-

Zadanie Nr 2

-

Dostawa armatury dIa otworów odwadniających w zakładzie górniczym
sRK s.A. oddział czoK PS,,Pstrowski'',
Dostawa izabudowa wyposażenia elektrycznego niezbędnego do wpięcia

do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni
Pp 10bis w zakładzie górniczym sRK s.A. oddział czoK

Szczegołowy zakres zamÓwienia oraz Wymagania prawne

w Załączniku nr 1 do

slwz.

Przedmiot zamowienia winien byc fabrycznie nowy
lstotnych WarunkÓw Zamowien ia.

i

i

techniczno-uzytkowe okreŚlono

musi spełniac wymagania Specyfikacji

Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji
Wymagany termin wykonania zamÓwienia: do 16 tygodniod dnia zawarcia umowy.
Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamÓwienia:
4!a zadania nr 1: minimum 18 miesięcy od daty podpisania protokołu kompletności dostawy.
dIa zadania nr 2: minimum 18 miesięcy licząc od dnia zabudowy i uruchomienia przedmiotu

1
2.
3'

V

zadania:
Zadanie Nr 1

zamówienia.
Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w częściY Załącznika nr 1 do slwz.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się \A/ykonawcy, ktÓrzy spełniają następujące warunki

dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres działalności
jest krÓtszy - w tym okresie, wykonaIi/wykonują:

1'
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

co najmniej jedną dostawę dla zadania nr
i/lub

1

o. o.

do którego Wykonawca złożyofeńę

co najmniejjedną dostawę wrazz montażem i uruchomieniem dla zadania nr 2 do którego
Wykonawcazłoży ofeńę,
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Za zakres dostaw

2'
3'
4.
5'

potwierdzających spełnienie powyzszych warunkÓw, Zamawiający uwaŻa
dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamÓwienia,
tj. zarowno dostawy uządzen toŻsamych z przedmiotem postępowania jak i rÓwnowaznych.
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia;
sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzjiwłaŚciwego organu,

nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem \ArlkonawcÓw, ktorzy po
ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez kwidację majątku u padłego.
l i

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/
nie spełnia na podstawie złożonychpnez Wykonawców, a wymaganych pnez Zamawiającego
dokumentów i oświadczeń'
VI

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udzlału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu,
Zamawiaiacv żada pzedłożenia wraz z ofeńa :
1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza
ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
2. wykazu wykonanych, a w przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwnieŻ wykonywanych
dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres działalnoŚci
jest krÓtszy - w tym okresie z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw - zgodnie
z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ oraz załączenia dokumentÓw potwierdzających, że te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie.
3. aktualnego odpisu z właściwegorejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osob fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji
lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓW, ktorzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez |ikwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcóW, ktÓzy prowadzą działalnoŚć na

4.
5.

podstawie innych dokumentów

-

ten dokument,

oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatków lub uzyskaniu przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłozenia na raty zaległych płatnościlub wstrzymania w całoŚci
wykonania decyzji organu złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2
do SIWZ,

oświadczenia o nie zaIeganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłoŻenia na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymania w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - złoŻone na
druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slwz.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Potskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 2 składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania' Terminy okreŚlone w pkt 2 stosł7'e się odpowiednio'
Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poŚwiadczonej ,,za zgodnoŚc z oryginałem" przez Wykonawcę lub pnez osoby upowaŻnione do jego
reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone W języku obcym muszą być składane Wraz
z tłumaczeniem na język polski.

vil.

lnne dokumenty

w celu

potwierdzenia,

że oferowany przedmiot zamówienia

odpowiada

wymagan iom określony m przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym
w SIWZ.

Zamawiaiącv żada również nastepuiacvch dokumentów i oświadczeń:
1. dokumentÓw i oświadczeń wymienionych w częściYlZałącznikaNr 1 do SIWZ.
2. oŚwiadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ złozone
na druku formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slwz.
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3.
4.

GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o

wykazu spełnienia istotnych dlaZamawiającego wymagań i parametrÓw technicznych, zgodnie ze
Wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do slwz,
oświadczenia \Alkonawcy - zgodnie zZałącznikiem Nr 5 do SIWZ.

Uwaga:
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamÓwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotow, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres kozystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Zamawiającemu,

VlIl.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspótnie ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaÓ się o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośćza niewykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamÓwienia publicznego. Wszelką korespondenĄę związaną z prowadzonym
postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku \ĄłkonawcÓw wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \AĄkonawcÓw lub osoby
repreze ntujące poszczeg Ól nych \Ą! ko nawcÓw s kład ających ofe rtę ws pÓl n ą.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓlnie, do ofeńy nalezy
załączyĆ:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych pzedstawicieli wszystkich pozostałych
\Ąłkonawcow,
2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \Ą/ykonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono
jego upadłoŚci, nie zalega z uiszczeniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w całościwykonania decyzji

3)

5.

właŚciwego organu,

oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci

za wykonanie pzedmiotu zamÓwienia
indywidualnie przez kazdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ.
V!}konawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaĆ, Że warunki
dotyczące wiedzy

i

doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania

zamÓwienia lub zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośc załączyć odpowiednie

6.
tx.

umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych \A/ykonawcÓw.

opis sposobu przygotowania ofeńy.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

,%

dokumenty (jezeli są wymagane). JeŻeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone przez
Zamawiającego warunki można przedłoŻyĆtylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspolnej ofeńy WykonawcÓW, Zamawiający może zaŻądać przed zawarciem

Do ofeńy nalezy dołączyÓ:
Formularz ofeńowy sporządzony zgodnie zwzorem - Załącznik nr 2 do
oświadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w pkt Vl, Vlt, Vltl slwz.

1)
2)
3)

Pełnomocnictwa, o

ile

umocowanie

z dokumentów rejestrowych.
\Ałkonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.

dla osob

slwz.

podpisujących ofertę

nie

wynika

ofeńę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia nalezy złoŻyÓ w jednym egzemplarzu wyłącznie

w formie pisemnej.

oferta oraz Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty

sporządzone w innym języku winny byĆ przetłumaczone plzez Wykonawcę na język polski i wraz
z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
oferta powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załącznikÓw).

\Ałkonawca w formularzu ofeńowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
ofeńa, wszystkie oŚwiadczenia i załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych do

reprezentowan ia \A/ykonawcy zgod nie z wymagan iami ustawowym i.
Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu \Alkonawcy
nalezy załączyc do ofeńy w oryginale lub musiwynikaĆ z przedstawionych dokumentow.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (pzed jejzłozeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofertę.
Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byÓ zszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie'

Sekretan Komisji Pzetargowej: Katanyna Dziurkowska
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PR7Żl2204
11

12

13

14
15
16
17

Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia(załączniki) składan e plaez Wykonawcę powinny być

złoŻone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem przez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych
przezZamawiającego, nie pÓŹniej niŹ w dniu, w ktorym upłynąłtermin składania ofeń.
TreśĆofeńy musi odpowiadac treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
Cena ofeńowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
Cena ofeńowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Jezeli \Alkonawca zamierza zamieścicw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) nie
poŹniej niŻ w terminie składania ofert, musi zamieścic adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści nalezy podaÓ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą pzedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kazdy zainteresowany moŻe
legalnie poznac. W szczegÓlnoŚci nie mozna zastzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji iwarunkÓw płatności.

x.

Wadium
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

xt.

Zabezpieczen ie na leżyteg o wykona n ia umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

opis kryteriów, którymi Kryteria oceny ofeń i sposób obliczenia oraz uzyskania

xlt

ostatecznej.

1.
2.
3.
4.

o. o.

Jedynym kryterium, ktorym Zamawiający będzie

się

kierował przy wyborze

jest cena netto przedmiotu zamÓwienia - 1000ń.
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu'

Za na1korzystniejszą uznana zostanie ofeńa
kryterium.

z

ceny
ofert

cena najnizszą według okreŚlonego w ust.

1

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

z

xilr

Warunki umowy itermin płatności.
1. lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku
nr 7 do SIWZ.
2. Termin płatnościwynosi 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 należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości
lub częŚci np. protokołu odbioru pzedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o.
3. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XIV

Termi n związania ofeńą.
\A/ykonawca jest związany ofertą do upływu terminu okreŚlonego w Sl\ĄZ, jednak nie dłuzej niz 60
dni od daty otwarcia ofert' Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wlazz upływem terminu
składania ofeń.
Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony

1.

2'

do wystąpienia do Wykonawcow
do 60 dni.

XV

z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofeńą o okres

Termin i miejsce składania ofeń.
1. ofeńę nalezy złoŻyĆw jednym egzemplazu, 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
Budynek kslęgowości,Dział Zamówień i Pzetargów - l plętro, pok. nr 5
do dnia 03.01.2020r. do godz. 10:15

z dopiskiem:
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Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRZZ2204 pn.
Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem elektrycznym
niezbędnym do wplęcia do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy
przepompowni Pp 10bis w zakładzie górniczym SRK oddziałCZOK PS,,Pstrowski''
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Plekary Ruch Bobrek w zakresie realizacji
zadania nr ....................

dniem 03.01.2020r.. do

Nie otwierać

10:30

oraz nazwą i adresem V\Ąlkonawcy.
odpowiedzialność za właściweoznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi \Ąlykonawca.
ofeńy powinny byc zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.
Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofert zmienic lub wycofaÓ ofeńę.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu ofeńy po terminie.
W przypadku oferty złoŻonejza poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy - bez

2.
3.
4.
5.
6'
7

'

8'
xvl

jej rozpatrzenia.
Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofeńą 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 oferty po upływie terminu do składania ofeń.

otwarcie ofeń.

1'

2.
3.

otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw dniu 03.01.2020r. o qodz. 10:30 w miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów _ l piętro, pok. nr 5

otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania ztym,Że dzień,
w ktÓrym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
stwierdza ilośćotrzymanych ofert'
otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania,
podaje nazwy (firmy) oraz adresy \Ałkonawcow, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawartych w ofeńach.

1)
2)
3)

Ceny ofeń nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy okreŚlony w SI\A/Z zawiera

4.
xvil

powyzej 30 pozycji cen jednostkowych,

oferty otwiera się rÓwniez 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 ofert.

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.
1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,i

_

drogą elektroniczną na adres: k'dziurkowska@weqlokokskrai.ol
uzupełnianie dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytuąi76,41-905 Bytom' lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| ZamawiĄący z Wykonawcami:
Zawiadom ien ia, wezwan ia oraz i nformacje będzie przekazywał wykonawcom :
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub

b)

c)

,k

S e k reta

z

drogą elektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

-_

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcy-weqlokoks.coiq.bizl
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2.

osobą udzielającą informacji ze strony ZamawiĄącego jest:
Katarzyna Dziu rkowska - mail : k.dziu rkowska@weq lokokskrai. pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do'l5:00.

XVIII

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji
1' Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamowienia
winny byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca moŻe zwrocić się do Zamawia1ącego o wyjaśnienie treściS|WZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliÓ wyjaśnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treści SlWZ wpłynęła
do Zamawiającego na mnlej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
3. TreŚĆ zapytań (bez ujawniania Żrodła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SlWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄący może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowaÓ treŚÓ Sl\^lz. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlności dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający moze
pzedłuzyc termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną
w ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

xlx.

lnformacje dodatkowe.
1. ZamawiĄący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2' Całoścpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŻ wszelkiej
korespondenĄi oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a \lłkonawcą.
3. ocenie nie podlegają oferty, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
zamowienie dla Zamawiającego z nienalezytą starannoŚcią, a w szczegÓlnoŚci polegających na:
1) niewykonaniu zamowienia w terminie z przyczyn lezących po stronie \Afukonawcy,
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakoŚci,

3)
4)
5)

4.
5'
6.
7.

xx.

przez Zamawiającego dodatkowych nakładÓw fina nsowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z plzyczyn leŻących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
Komisja Przetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treścizłozonych ofeń.
Komisja Przetargowa kazdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania lub odrzucenie oferty.
oŚwiadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez \AłkonawcÓw na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową
jako dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
pon iesien ia

1)
2)

1)
2)

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

z

uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.

inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba że
akceptacja zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust' 4.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.
1. osoby upowaŻnione informują \Alkonawcow, w formie przewidzianej w slWZ, o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na

2.
XXI.

niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługI lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚć

stronie www.weqlokokskrai. pl.

\Ąlkonawcę, ktorego oferta zostanie wybrana
odrębnym pismem do zawarcia umowy.

za

najkorzystniejszą, Zamawia1ący wezwie

P rzetwarzan 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 flzycznychw 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,
ZamawiĄący 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 Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od
:

i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653_000-48_65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weqlokokskraj.pl,

towarÓw
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
B.

9.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

www.weolokokskraj. pl, zwaną dalej Ad min istratorem.

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

tel. 32 718 16 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Pzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkozystniejszej oferty oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;

1)
2)
3)
4)

Przechowywania dokumentacji postępowania

o

udzielenie zamÓwienia

na

przeprowadzenia kontroli pzez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.

PrzeMarzanie przekazanych

puez

wypadek

Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc

reprezentantÓw Wykonawcy, właścicielilu b pracown ikÓw.

Przetwarzanie danych osobowych VlĄkonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚć przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamowienia.
Dane Wykonawcy są rÓwn|eŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takŹe w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawn|e uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
PrzeM,tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne igornicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym

z

realizacją

powyzszych celÓw. Administrator moze udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
świadczącymusługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane Wykonawcy będą
rownieŻ udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie pzepisow prawa óraz poomiotbń
przebuarza1ącym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane

w

okresie prowadzenia

postępowania

o udzielenie zamÓwienia atakŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami'

10. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych' prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o.: adres; 41_905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e_mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71B 16 67 lub do Prezesa Uzędu ochrony Danych osobowych,
ul' Stawki 200-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
pzepisy RODO.
12. Podanie przez \Ąlkonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xxlt.

Postanowienla końcowe.
1' ofeńa nie podlega zwrotowi.

2. z tytułu odzucenia ofert \ĄĄlkonawcom nie przysługują Żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach okreŚlonych w pzepisach
o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem ofeńy oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi \ĄĄlkonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.

Załaczniki:.
Załącznik Nr

ZałącznikNr 2
Załącznik Nr 3

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia
- Formularz ofertowy
- VĘkaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego

Załącznik Nr 4

-

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

- oŚwiadczenie Wykonawcy
_ oświadczenie Wykonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie
- lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy'

1

ZałącznikNr 7

,w

parametrÓw techniczno - użytkowych
oraz Wymaganych dokumentÓw pzedmiotu zamÓwienia
Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw, odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamÓwienia,

Sekreta rz Komisji Pzetargowej

:
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PMEDMIOTU ZAMOWTENIA
Przedmiot zamówienia:

L

Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem elektrycznym
niezbędnym do wpięcia do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy
przepompowni Pp '10bis w zakładzie górniczym SRK oddział CZ0K PS ,,Pstrowski''
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
z podziałem na zadania:
Zadanie Nr 1 - Dostawa armatury dla otworów odwadniających w zakładzie górniczym
sRK s.A. oddzlał czoK PS,,Pstrowski'',

1

Zasuwę kołnierzową DN250 PN16 z napędem elektrycznym typu AUMA MAT|C ze
sterownikiem MODBUS RS485

5 szt.

2

Manometr analogowy M100R 0-6 bar M200x1 ,Swrazzzaworami i rurkami
manometrycznymi

3 szt.

3

Au to matycz ny zaw Ór od powi etrzająco-n a

Zadanie Nr 2

powietrzĄący

DN

B

0

PN

1

6

2 szt.

Dostawa i zabudowa wyposażenia elektrycznego niezbędnego do wpięcia do
istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni
Pp 10bis w zakładzie górniczym sRK s.A. oddział czoK

-

aktualizację projektu pompowni,

1 kpl

dodatkowe moduły sterownika PLC - kpl. 1,
zmianę oprogramowania sterownika PLC,
panel operatorski z oprogramowaniem,

1 kpl

1 kpl

6

zmlanę oproqramowanla systemu MAPS Mining,
przetworn k ciśn ien ia P C-28 w raz z zaworami manometrycznymi

7

kabel komunikacyjny

8

kabelzasilający
mocowanie okablowania
modernizacię szafv sterowni czejTSP pompowni

1

2
3

4
5

9

10

i

1 kpl

I kpl
3 szt.

150 mb
140 mb
1 kpl
1 szt.

Lokalizacja miejsca wykonywania dostawy.
Magazyn sRK S.A. PS,,Pstrowski'' Ruch ll oddział czoKZabrze ul. Szybowa 2
ilt.

Za

kres rzeczory przed miotu zamówien ia.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa
w tym zakresie, a W szczególności:
1) Ustawy z dnia 9 czenruca 2011 r' - Prawo geologiczne i gÓrnicze (j't. Dz. U' z2019 r. poz. 868)
wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamowienia, tym:
a) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz.U.
22017 r. poz. 1118),
b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń
naturalnych w zakładach gorniczych (Dz.U. z2017 r. poz.1247),
2) Ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoŚci (j.t' Dz. U.z2019 r. poz. 155)
wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz. 1228wrazzpÓŻn.

1.

3)

zmianami).

z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz'U.
22019 r. poz.544)
Ustawy

W pnypadku zmian aktÓw prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
dostawy musi spełniaÓ uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy
potw i e rdz i ć stosow n y m oświ a d cz e n i e m d oł ącz o n y m d o ofe rty.
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Wymagane parametry techniczno-użytkowe dla:
1) Zadania Nr 1 - Dostawa armatury dla otworów odwadniających w zakładzie górniczym
sRK s.A. oddział czoK PS,,Pstrowski'':

1)

Zasuwa klinowa kołnierzowa:
a)
b)

c)
d)
e)

2l

armatury tLl
Średnica nominalna [DNl
rozstaw otworow
ciŚnienie nominalne IPl
wykonanie materiałowe
długoŚÓ

b)

klasa izolacji silnika

c)

stopień ochrony

1,6 MPa

Stal kwasoodporna

Sterownik Napędu typu MoDBUs Rs485

1)

Zaw ór napowietrzająco-od powietrzający
b)

szerokoŚc
wysokoŚć

c)

Średnicanominalna

d)

rozstaw otworÓw

e)

Ac 500V 50 HZ
F
(wedłuq normv lEc 85)
IP 68
(według normy EN 60 529)

tc]

185 mm

th]

340 mm
IDN]

ciŚnienie nominalne tP]

80 mm

zgodnie z normą EN 1092-1
1,6 MPA

wykonanie materiałowe:
korpus
pokrywa
Śruby pokrywy

częŚci wewnętrzne
pływak

uszczelka

Zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)
lub rÓwnowaŻne

Zeliwo sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40)
lub rownowazne
Stal nierdzewna 44 (DlN l503506)
lub rownoważne
Stal nierdzewna 1.4541
Stal nierdzewna 1.4541

EPDM

Zadania Nr 2 - Dostawa izabudowa wyposażenia elektrycznego niezbędnego do wpięcia
do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni
Pp 1Obis w zakładzie górniczym sRK s.A. oddział czoK.
Pozostałe wymagania:
1. Układ automatyki powinien zapewniÓ sterowanie zasuw za pomocą protokołu MoDBUS.
2' System w pełni zintegrowany z pracą zestawÓw pompowych W pompowni PP10 bis
w zakładzie gÓrniczym SRK S.A. oddział czoK'
3. System w pełni zintegrowany z programem do wizualizacji MAPS Mining.
4' Podstawowe parametry, usterki lub wańości alarmowe muszą być wyŚwietlane na panelu
operatorskim i systemie SCADA.

Warunki dostawy i odbioru.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyĆ kompletne urządzenie, nie wykazujące wad i usterek
technicznych.
2. \Alykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawia1ącemu gotowoścdostawy urządzenia
z 7 dniowym wyprzedzeniem (telefonicznie lub faxem) w terminie uwzględniającym koniecznoŚc
przeprowadzenia czynności odbiorczych'
3. \Ą/ykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transpońem własnym i na koszt Wykonawcy loco
magazyn sRK s.A. PS,,Pstrowski'' Ruch ll oddział czoKZabze ul. Szybowa 2.

IV

,*

zqodnie z norma EN 1092-1

3)

0

2|

450 mm
250 mm

Napęd elektryczny wie|oobrotovvy typu AUMA MATIc
a)
zasilanie NlVl
Napięcie 3-fazowe

a)
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zo.o.
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4.
5.
6.

7.
B.

9.

10
11

12

o. o.

Wykonawca dokona bezpłatnego nadzoru nad montaŻem/demontażem i uruchomieniem na
terenie zakładu gÓrniczego (dotyczy zadan!a nr 2).
Przeszkolenie załogi w zakresie obsługi ikonsenłacji w ilości'10 osÓb wskazanych przez
Zamawiającego (dotyczy zadania nr 2).
Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką określającą: nazwę uządzenia, typ,
nr seryjny, rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu
urządzenia i odporny na zatarcie pzez cały czas jego uzytkowania.
oferowany przedmiot zamowienia musi byc oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla
danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym wytwÓrcy.
Zamawiający zapewnia środkitechniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem
urządzenia.
odbiÓr i składowanie materiałÓw, uządzen, wyrobÓw i części zamiennych będących własnoŚcią
Wykonawcy przeprowadziww. magazyn w godzinach od 700 do godziny 1300.
W przypadku stwierdzenia niekompletnoŚci dostawy \A!konawca zobowiązany jest
niezwłocznie(do trzech dni) uzupełniÓ brakujące elementy.
Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie
potwierdzone Protokołem kompletnościdostawy, sporządzanymprzezZamawiĄącego do tzech
dni po realizacji ostatniej dostawy, spoządzony na podstawie dowodÓw dostawy WZ,
podpisanym pzez osoby odpowiedzialne za nadzÓr i rea|izację umowy (dotyczy zadania nr 1).
odbiÓr końcowy d!a zadania nr 2 nastąpi po spełnieniu łącznie nizejwymienionych warunkÓw:
1)
dostawa całego przedmiotu wraz zdokumentacją do Zamawiającego,
2) protokoł odbioru po zamontowaniu uządzeń i/lub ich elementow
3) przeprowadzenia prÓbnego uruchomienia W wyrobiskach podziemnych Pompowni
Pstrowski.

13.

Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie Protokoł odbioru końcowego po
uruchomienlu po montazu i uruchomieniu na dole kopalni, podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiającego

14.

V

i

Wykonawcy, ktory będzie podstawą do wystawienia do

wystawienia faktury (dotyczy zadania nr 21.

Podstawą wystawienia faktury będzie ProtokÓł kompletnoŚci dostawy, podpisany przez obie

Strony (dotyczy zadania nr 1).

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego:
1' \Ałkonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy następującejgwarancji:
1) dla zadania nr'l: minimum't8 miesięcy od daty podpisania protokołu kompletności
dostawy,
2| dla zadania nr 2: minimum 18 miesięcy licząc od dnia zabudowy i uruchomienia
przedmiotu zamówienia.
2' Udzielone gwarancje muszą uwzględniaĆ spełnienie parametrÓw technicznych potwierdzonych

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

w złozonej ofercie.

W okresie

gwarancji \A|konawca zapewnia

24 godzinny pełny zakres

bezpłatnego senłisu

gwarancyjnego w okresie gwarancji z zapewnieniem pełnego asortymentu częścizamiennych wraz
z kosztami dojazdu itranspońu tych części do Pompowni Pstrowski (w pzypadku braku własnego
serwisu w ofercie naleŻy podaĆ kto będzie pełniłserwis gwarancyjny)'
Pzystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej powinno nastąpiĆ najpÓŹniej w ciągu
8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.
W ofercie nalezy wskazaÓ osobę, ktÓra pzyjmowaÓ będzie zgłoszenia.
Czas trwania napraw będzie określonypzez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania
spowoduje wydłuzenie okresu gwarancji.
\Ąkonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw częścizamiennych pzez okres
minimum 5 lat po upływie gwarancji.
NadzÓr nad montaŻem i senruis gwarancyjny moze byc prowadzony wyłącznie pzez osoby
posiadające uprawnienia do wykonywania prac na dole w warunkach podziemnego zakładu
gorniczego tj. muszą byĆ zapoznane z obowiązkami wynikającymi z art. 77 oraz odpowiadających
ustaleniom art'.74 ustawy Prawo geologiczne i gÓrnicze, posiadać odpowiednie do zakresu prac
doŚwiadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, pzeszkolenie
z zakresu uŻytkowania aparatow ucieczkowych oraz Wymagane ubezpieczenia, awraz z dostawą
\Ałkonawca dostarczy Wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienia (dotyczy zadania nr 2).
W okresie gwarancji senaris gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych pzeglądÓw
zgodnie z DTR.
\Ąkonawca gwarantuje, ze pzedmiot zamowienia:
jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i naleŻycie spełni wymagania
okreŚlon e pzez Zamawiającego,
jest pzydatny do konkretnych celÓw planowanych pzez Zamawiającego,
jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej pzepisami prawnymi' normami
i wymaganiami organÓw państwowych'

1)

2)
3)

&

Sekretan Komisji Pnetargowej: Katanyna Dziurkowska

1l

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PR?Żl2204

o. o.

11. Pzyjęcie lub odbior pzedmiotu zamÓwienia w Żadnym pzypadku nie zwalnia Ękonawcy
od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań okreŚlonych pzez
Zamawiającego.

12. Jezeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialnoŚc z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje zarÓwno wady powstałe z pzyczyn, ktÓre w chwili pzyjęcia lub odbioru tkwiły
w pzedmiocie zamÓwienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione pzed
upływem terminu obowiązywania gwarancji.

13. Jezeli \Afukonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków
wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko
\Alkonawcy, zachowując pŻy tym inne uprawnienia wynikające zarÓwno z Sl\M, umowy jak
irękojmi.

14. W pzypadku rozbiezności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawia1ący moŻe zlecic
wykonanie badań niezaleŻnemu ekspeńowi wskazanem U przez Zamawiającego'

15. W pzypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających wady pzedmiotu zamÓwienia koszty
16.

badań ponosi\Ąkonawca. \AfisokoŚĆ kosztow badań okreŚli kaŻdorazowo niezaleŻny ekspert.
\Afumieniony w ramach gwarancji pzedmiot zamÓwienia winien zostaÓ objęty nową gwarancją na
zasadach okreŚlonych w umowie.

17. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady flzyczne lub prawne
pzedmiotu zamowienia.

1B. oŚwiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje się za rÓwnoznaczne z wydaniem

dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli \Ąłkonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia w nim określone nie mogą być spzeczne lub mniej kozystne dla ZamawiĄącego niż

warunki

i

polskiego.

uprawnienia wynikające

z

postanowień umowy

i

obowiązujących pzepisów prawa

19. osobą odpowiedzialnąza przyjmowanie zgłoszenia o awariijesUsą:
........

tel.
tel

3.
4.
5.
vil.

vlil

3)
4)

instrukcję obsługi,
rysunki z wymiarami podstawowymiw trzech rzutach.
WzÓr Karty Gwarancyjnej.
WzÓr deklaracjiWE.

SzczegÓłowy wykazkompletacjidostawy.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wlaz z przedmiotem zamówienia przy dostawie:
Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czenłca 2011 r. Prawo geologiczne i gÓrnicze (j.t. Dz. U ' z 2019 r. poz. 868 wraz z poŻn. zmianami) oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz' 1228 z poŻn. zm.) ('| egz. W formie
papierowej) zawierającą ponadto:
1
charakterystykę techniczną urządzenia,
opis budowy, konstrukcji i zasady działania,

1.

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

S e

fax

Wymagane oświadczenia idokumenty, które należy załączyć do ofeńy:
1. Dokumentację techniczną lub instrukcję obsługi w zakresie pozwalającym na potwierdzenie
deklarowanych parametrÓw, zawierających między innymi:
1)
charakterystykę techniczną urządzenia,
2) opis budowy, konstrukcji izasady działania,

V!

0g-

.... fax

)
2)
3)
4)

instrukcję obsługi,

rysunkiz wymiarami podstawowymiw trzech rzutach.
Kańę gwarancyjną,
Deklarację zgodności WE (lub UE)'
Świadectwo jakości
DowÓd dostawy WZ.

Protokoł kompletnoŚcidostawy (dotyczy zadania nr 1).
ProtokÓł końcowy po uruchomieniu (dotyczy zadania nr 2)'

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:
1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialnoŚć za:
1) przeszkolenie osÓb, ktÓrymi dysponuje do realizacji przedmiotu zamÓwienia w zakresie
przepisów BHP,
2) posiadanie pzezte osoby Wymaganych badań lekarskich,
3) przeszkoleniestanowiskowe
(dotyczy zadania nr 2)

kreta rz Ko

m i

sji P rz et a rg owej : Kat a ny

n

a Dz

i

u

tkow ska

12

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PRZZ|2204

2'
3.
4.
tx.

We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy Wykonawca kontaktowac się będzie
bezpoŚrednio i wyłącznie z Zamawiającym (dotyczy zadania nr 2|.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyspozytora ruchu oraz inspektora
nadzoru sprawującego nadzÓr nad usługami świadczonymi przez Wykonawcę na dole kopalni, lub

najbliŻszą osobę dozoru ruchu zakładu gÓrniczego na zasadach określonych w art. 119 ust.4
ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (dotyczy zadania nr 2).

Wykonawcy, którzy złoŻyli ofeńę wspóIną odpowiadają solidarnie
pzedmiotowej umowy (jeŻeli dotyczy).

obowiązki Zamawiającego

1'
2.

,w

S

ekreta

z

za

wykonanie

:

Zamawiający potwierdzi pisemnie mozliwośÓ przystąpieniaprzez \AĄlkonawcę do wykonania usług

gwarancyjnych i serwisowych.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, Zamawiający jest
zobowiązany:

1)
2)
3.

o.

niezwłocznie zorganizowac pienlvszą pomoc dla poszkodowanego,

zabezpieczyc miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy
protokolarnie przekazanym \AĄlkonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie Wyznaczonym

Wykonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia V\l!konawca;
udostępnić niezbędne informacje i materiały słuzbom BHP \Alkonawcy.
ZamawiĄący powiadomi niezwłocznie Wykonawcę
kazdym pzypadku wystąpienia
niebezpiecznego zdarzenia, W ktÓrym uczestniczył lub był za$oŻony pracownik Wykonawcy.

3)
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Załącznlk Nr 2 do S|WZ
Nr sprawy: PRZZ|2204

FORMULARZ OFERTOWY
iejscowość

M

Data,

Wykonawca,

Dane Wykonawcy

a w przypadku

oferty wspólnej
Pełnomocn ik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawcow
składających ofertę
wspÓlną

Siedziba Wykonawcy
(adres):

Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

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

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
ul. Gen. Jerzego Ziętka
Piekary Śląskie

4'| -940

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofert pn.

:

Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem elektrycznym
niezbędnym do wpięcia do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy
przepompowni Pp 1Obis w zakładzie górniczym SRK oddział CZoK PS ,,Pstrowski''
dIa WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek
z podziałem na zadania:
Zadanie Nr 1 Dostawa armatury dla otworów odwadniających w zakładzie górniczym
sRK s.A. oddział czoK PS,,Pstrowski'',
Żarlanie Nr 2 - Dostawa i zabudowa wyposażenia elektrycznego niezbędnego do wpięcia do
istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni Pp 10bis
w zakładzie górniczym sRK s.A. oddział czoK,

&
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oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
w Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia za cenę:

Szacunkowa
llość

Wyszczególnienie
,l

Zadanie nr

Cena
jednostkowa
netto PLN

Wańość
netto PLN

Stawka

pod,atku

VAT
5

3'

%

6=[4+4x51

1

Dostawa armatury dla otworow

odwadniających w zakładzie
gorniczym SRK S.A. oddział
CZOK PS,,Pstrowski"

Zasuwa kołnierzowa
DN250 PN16 z napędem
1

elektrycznym typu AUMA
MATIC ze sterownikiem

5 szt

MODBUS RS485

2

J

Manometr analogowy
M100R 0-6 bar M200x1,5
wrazz zaworami i rurkami
manometrvcznVmi
Automatyczny zawÓr
odpowietrzająconapowietrzający DNB0
PN16:

RAZEM ZADANIE

2

3 szt.

2 szt.
1.:

Żadanie nr 2
Dostawa izabudowa
wyposazenia elektrycznego
niezbędnego do wpięcia do
istn iejącego systemu sterowania
i monitorowania pracy

przepompowni
Pp 10bis w zakładzie gorniczym

SRK s.A. oddział CzoK
1

2

aktualizację projektu

1 kpl

pompowni,

dodatkowe moduły
sterownika PLC - kpl.

1 kpl

1,

zmianę oprogramowania
sterownika PLC,

1 kpl

panel operatorskiz
oprogramowaniem,

1 kpl

zmianę oprogramowania
systemu MAPS Mining,

1 kpl

o

przetwornik ciŚn ienia PC_
28 wraz z zaworami
manometrycznvmi

3 szt.

7

kabel komunikacyjny

150 mb

8

kabel zasilający

140 mb

I

mocowanie okablowania

1 kpl

10

modernizację szafy
sterowniczejTSP

'1

4

pompowni

szt.

RAZEM ZADANIE 2:
RAZEM (ZADAN|E 1 iZADAN|E
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PpJŻl2204

1.

Działając w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
1) podałem cenę ofertową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

2)
3)
4)
5)
6)
7)
B)
9)
2

3.

4.

o.

zamowienia,
oferuję termin realizaqi zamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,

akceptuję termin płatnoŚci, ktÓry wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całościlub
w częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia
W całoŚci lub częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszystkie wymagania określonew SlWZ,
zapoznałem się z SlWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktore zostaną
wprowadzone do umowy - bez zaslrzeŻeń, a w szczegÓlności warunki realizacji zamÓwienia opisane
w Załączniku nr 1 do slWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb tzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla \Ąłkonawcow' zamieszczoną na stronie www.weqlokokskrai.pl
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \A/ykonawcy

z ww. lnstrukcją,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w

WEGLoKoKs KRAJ

Sp. z o. o.

Działa1ąc w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw

1)
2)
3)

występujących wspÓlnie oświadczam, że:
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia.

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

2)

nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
3) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojen ia wierzycieli poprzez likwidację majątku u padłego.
oświadczam, ze jestem związany ofertąpzez okres 60 dni'

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt'
Nazwa nr
nr strony w ofercie:

dokumentu:

SIWZ

1.,...............

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

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

Nr sprawy PRZZ|2204

Załącznik Nr 3 do SIWZ
vVYKAz sPEŁNlENlA lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo PARAMETRoW
TECHNlczNo-UŻYTKoWYcH oRAz WYMAGANYCH DoKUMENToW
PRZEDMIOTU ZAMOWIENTA

Nazwa i typ oferowanego przedmiotu zamÓwienia
Producent oferowanego przedmiotu zamÓwienia

Wymagane przez
Zamawiającego

Wyszczególnienie parametrów

Oferowane
przez
Wykonawcę
(wpisać
oferowany
parametr)

Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem elektrycznym niezbędnym
do wpięcia do istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni Pp 1Obis
w zakładzie górniczym SRK oddział CZOK PS ,,Pstrowski'' dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek

A.

W.ymagane parametry tech niczno-użytkowe

Zadanie nr 1 - Dostawa'armatury dla otworów odwadniających w zakładzie górniczym sRK s.A.
oddział czoK PS,,, Pstrowski''
Nazwa i typ oferowanego urządzenia:

Prod ucent oferowanego urządzenia::

Zasuwa kołnierzowa DN250 PN16 z napędem
elektrycznym typu AUMA MATIC ze sterownikiem
MODBUS RS485:
1)
Zasuwa kołnierzowa:

,l

a)

długoŚc

armatury tll

b)

średnica nominalna [DN]

c)

rozstaw otworÓw

450 mm
250 mm
zgodnie z normą EN

ciśnienie nominalne [P]
e)
wykonanie materiałowe
Napęd elektryczny wieloobrotovvy typu AUMA MATlc
d)

2l

1092-1

1,6 MPA

Stal kwasoodporna

a)

zasilanie N[V]

Napięcie 3_fazowe
AC 500V 50 HZ

b)

klasa izolacji silnika

F
(według normy lEC

c)

85)
IP 68

stopień ochrony

Sterownik Napędu typu MoDBUs Rs485
Manometr analogowy M100R 0-6 bar M200x1 ,5 wrazz
zawora mi i rurkami manometrycznymi
A uto m atyc zny zaw ór od powietzająco-n a powi etrzający
DN8O PN16:
1)
Zaw ór n a powi etzai ąco_od powi etrza iącv

(według normy EN
60 529)

3)

2

3

a)

b)

c)

(p

S e

kret

a

z

szerokoŚc tcl
wysokosc thl

Średnica nominalna tDNl
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185 mm
340 mm
80 mm
1',7

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZŻ|2204

zgodnie z normą EN

d)

rozstaw otworÓw

e)

ciŚnienie nominalne tP]
wykonanie materiałowe:

f)

o. o

1092-1

1,6 MPA

korpus

Zeliwo sferoidalne
EN-JS 1030 (GGG-

pokrywa

EN-JS 1030 (GGG-

40)
lub rownowazne

Zeliwo sferoidalne
40)

lub równowazne
Stal nierdzewna A4
(DrN rso3506)
lub rÓwnowazne

Śruby pokrywy

części wewnętrzne

Stal nierdzewna

pływak

Stal nierdzewna

1.4541
1.4541

uszczelka

EPDM

ządanie nŹ- Dostawa izabudowa wyposażenia elektrycznego niezbędnego do wpięcia do
istniejącego systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni Pp 10bis w z.akładzie
górniczym sRK s'A. oddział czoK
Nazwa i typ oferowanego uządzenia:

Prod ucent oferowanego urządzenia:
1

2
3

4
5

6

10

manometrycznymi
kabel komunikacyjny
kabel zasilający
mocowanie okablowania
modernizację szafy sterowniczei TSP pompowni

B.

Dokumenty w.jęą1ku polsHm wymagane na etapie składania ofeńy

7
B

o

1

oŚwiadczenie Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do

stwz.

Dokumentację techniczną lub instrukcję obsługi w zakresie
pozwalającym na potwierdzenie deklarowanych parametrow,
zawierających między innymi:

1)
2)
3)
4)

1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
1 kpl
3 szt.
'150 mb

140 mb
1 kpl
1 szt.

Tak

J

charakterystykę technicznąurządzenia,
opis budowy, konstrukcji i zasady działania,
instrukcję obsługi,
rysunki z wymiarami podstawowymiw trzech rzutach.
Wzor Kańy Gwarancyjnej

Tak

4

Wzor deklaracji WE,

Tak

Ą

Szczegołowy wykaz kom pletacj i dostawy

Tak

2

c..

1

,&'

aktualizację projektu pompown i,
dodatkowe mod uły sterownika PLC - kpl. 1,
zmianę oprogramowania sterownika PLC'
panel operatorski z oprogramowaniem,
zmianę oprogramowania systemu MAPS Mininq,
przetwornik ciŚnienia PC-ŻB wraz z zaworami

S e k reta

Tak

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wraz zprzedmiotem zamówienia przy dostawie
Dokumentację techniczną lub instrukcję zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne igornicze
(j.t. Dz. U' z 2019 r' poz. 868 wraz z poŻn. Zmianami) oraz

z

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
paŹdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczvch wvmaoań dla

zgodnie

z
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PP3Ż.l2204

maszyn (Dz. U.

z

2008 r. Nr 199, poz. 1228

z

o.

póŻn. Zm.)

(1 egz. W formle papierowej) zawierającą ponadto:
charakterystykę technicznąuządzenia,
opis budowy, konstrukcji izasady działania,
instrukcję obsługi,
rysunkiz wymiarami podstawowymiw trzech rzutach
Kartę gwarancyjną,

1)
2)
3)
4)

2
3

4
5
6
7

Deklarację zgodnościWE (lub UE),
Swiadectwo jakoŚci
DowÓd dostawy WZ.
ProtokÓł kompletnoŚci dostawy (dotyczy zadania nr 1)
ProtokÓł końcowy po uruchomieniu (dotyczy zadania nr 2)

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upowaŹnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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wĘGLoKoKs KRAJ

Nr sprawy PR7Żl2204

Sp. z o. o.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

VVYKAZ WYKO NA NYC H/WYKO NYWA NYC H DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i dośwladczenia.

Podmiot wykonujący
zamówienie*

Data wykonania
Lp

Przedmiot zamówienia

Dla Zadania nr

1

DlaZadania nr

2

(nalezy podać:

dd/mm/rrrr lub okres
od dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa
Odbiorcy dostaw

(w przypadku

korzystania pzez
Wykonawcę

z jego potencjału)

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzający
należyte wykonanie

Uwaga!

1'

Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieÓ jego odbiÓr.
lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisac ,,do nadal'', podając
wa rtoŚĆ zr ealizow aneg o dotychczas za mÓwie n ia.
Do wykazu naleŻy dołączyć dokumenty potwierdzające, Źe podane w wykazie dostawy zostały wykonane
naleŻycie lub są wykonywane naleŻycie.

2. W przypadku dostaw okresowych

3'

- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu,
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia,
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 zamÓwienia

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Nr sprawy Pp?Żl2204

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

Załącznik Nr 5 do SIWZ
M

iejscowoŚĆ

D

ata,

OSWIADCZEN IE WYKO NAWCY

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oświadczam:
1

Że dostarczę wraz z przedmiotem umowy Zamawia1ącemu następujące dokumenty w języku polskim:

1) dokumentację techniczną lub instrukcję,
kańę gwarancyjną'
deklarację zgodności WE (lub UE),
Świadectwo jakości,

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

2.

3.

dowÓd dostawy WZ,

protokoł kompletności dostawy (dotyczy zadania nr 1).
protokÓł końcowy po uruchomieniu (dotyczy zadania nr 2|'

Że dostarczę urządzenie fabrycznie nowe. Pod pojęciem ,,fabrycznie nowe" Zamawiający Żąda
dostarczenia urządzenia do skomp|etowania, ktorego uzyto wyłącznie podzespołow, częŚci i materiałÓw
nowych, czylitakich, ktore nie były remontowane, regenerowane i uzywane
ze wyroby będące przedmiotem zamÓwienia spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm
i przepisÓw mających zastosowanie dla danego wyrobu, co zostało potwierdzone w deklaracjizgodnoŚci.

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upowaŹnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

&

Sekreta z Komi sji Pz etargowej : Katanyna Dzi u tkowska
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PPZZ|2204

o. o.

Załącznik nr 6 do SIWZ
M

iejscowośĆ

Data,

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWlADczENlE WYKoNAWCY WsPÓLNtE UBlEGAJĄCEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oświadczam, Że będę ponosił solidarną odpowiedzialnośÓ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

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

Wypełnia każdy z WykonawcÓw wspÓlnie składających ofeńę.
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

Nr sprawy PR7Żl2204

Załącznik nr 7 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

W

LOKOKS KRAJ

.

z o.o.

Umowa

......:..:'..].......
w Piekara,ch Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa''):
o.o . łl-óąo ńi.x"ł ŚliJt''
ut. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
y Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego ilejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 000008061B, NlP 653-000-48-65, REGoN 270034ó33,
zawartawdniu

WĘGLoKoKs KRAJ śpóir" .

numer BDo: 000012274, wysokośĆkapitału zakładowego: 173'321.000,00
Zamawiającym w imieniu i na rzecz ktorej działają:

zł, zwaną w treściUmowy

'1...............
2.

pod numerem KRS
REGON

,

będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
zwaną w treŚci umowy Wykonawcą, w imieniu

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy zatwierdzający wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofeń pn.

2.
3.

Dostawa armatury dla otworow odwadniających wraz z Wyposazeniem elektrycznym niezbędnym
dowpięcia do istniejącego systemu sterowania imonitorowania pracy przepompowni Pp 1Obisw zal4adzie
gÓrniczym SRK oddział czoK PS ,,Pstrowski'' dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek z podziałem na zadania:
Zadanie Nr 1 - Dostawa armatury dla otworÓw odwadniających
W zakładzie gorniczym
SRK s'A. oddział CzoK PS,,Pstrowski'',
Zadanie Nr 2 - Dostawa i zabudowa wyposazenia elektrycznego niezbędnego do wpięcia do istniejącego
systemu sterowania i monitorowania pracy przepompowni Pp 1Obis w zakładzie gÓrniczym
sRK s.A. oddział czoK,
nr sprawy PRZZ|2204.
Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)
ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.

s2

1.

2.
3.
4.

Przedmiot umowv
Przedmiotem Umowy jest Dostawa armatury dla otworów odwadniających wraz z wyposażeniem
elektrycznym niezbędnym do wpięcia do istnlejącego systemu sterowania i monitorowania pracy
przepompowni Pp 10bis w zakładzie górniczym sRK oddział czoK Ps ,,Pstrowski''
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek w zakresie realizaĄi
zadania.'
....., [? warunkach okreŚlonych w niniejszej Umowie'
\Ąłkonawca oŚwiadcza, ze Świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ'
Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofeńą. \Ąkonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
ewentualnych roszczeń osÓb trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z realizacją przedmiotu
umowy.
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

Nr sprawy PRZZI2204
5

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know-how przez prżedmiot

umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu)wszystkie koszty iwydatki ztymzwiązane, wliczając
w to koszty zapłacone przezZamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.

s3

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

Cena i warunki płatności
Wartośc umowy okreś|ona na podstawie przeprowadzonego postępowan|a o udzielenie zamowienia
wynosi netto zł
(słownie: . .. '. ... ..)
Stawka podatku VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji Umowy
WańośĆ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamowienia. Wykonawcy nie
przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
W przypadku, gdy z realizacją zamÓwienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane z formalnościami
celnymi i zapłatącła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
Podstawą wystawienia faktury będzie:
1) Protokół kompletnoŚci dostawy podpisany przezZamawiającego i Wykonawcę (dotyczy zadania 1).
2) ProtokÓł odbioru końcowego po uruchomieniu po montazu, uruchomieniu na dole kopalni, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (dotyczy zadania nr 2).
Fakturę za realizaĄę umowy nalezy dostarczyc Zamawiającemu W terminie 7 dni od daty końca okresu
rozliczeniowego.

Wraz z fakturą dostarczone będą kserokopie dokumentow potwierdzających koniecznośc dokonania jej
zapłaty, tj. protokołów częściowych bądz końcowych.
Zapłata za wykonanie dostawy/usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Fakturę naleŹy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,4'|-940 Piekary Śląskle, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek
i przesłac na powyzszy adres.
10. Wystawione faktury muszą zostaÓ sporządzone w języku polskim izawieraĆ numer, pod ktÓrym Umowa
została wpisana do elektronicznego rejestru umÓw Zamawiającego oraz numer zamowienia

7

9
9'

Zamawiającego.

11. Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpĘwu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamowienia w całościlub częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o'
12. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
13. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu
płatności(numeru faktury).

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

15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko
na fakturach.

16. Naleznościwynikające z Umowy

w tym odszkodowawcze

oraz obrotu (cesja, sprzedaŹ), zgodnie z art' 509 KC,

i

bez

i

wyłącznie

odsetkowe nie mogą byĆ przedmiotem zastawu

pisemnejzgody Zamawiającego.

s4

Termin realizacii zamówienia

Termin realizacji zamowien ia

s5

Zakres rzeczowv pzedmiotowei Umowv oraz obowiazki stron
Zakres rzeczowy oraz obowiązkistron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy (wgZałącznika nr

1 do SIWZ).

s6

1'

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej dostawy wynikających z niniejszej

2.

........ tel.
Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej dostawy wynikających z niniejszej

u':*l:u.

ter

:':*l:u

3.

&

ter

. tel. ...

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu.
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

przeprowadzonej zmianie w zakresie osob odpowiedzialnych

powiadomienie drugiej strony Umowy.

za

o.

realizację Umowy, wymagane jest

s7

Rozwiazan ie. odstapien ie Iu b wvpowiedzen ie Umowv
1. W pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego

jedną

ze

stron, po wyznaczeniU przez drugą

ze

z Umowy przez
stron odpowiedniego oodótxowego leiminu

do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona

do odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz). Jezeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron
dopuszcza się zwłoki tylko co do częŚci Świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy pzysługujące
drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej częŚci, albo do całej reszty nie spełnńńego
Świadczenia. Strona ta moze takze odstąpic od całoŚci, jezeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej
znaczenia ze względu na właściwośc
zobowiązania albo ze względu nazamierzony przez nią cel umowny,
wiadomy stronie będącej w zwłoce.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy eX nunc (od teraz)
w pzypadku utraty pzez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynności
objętej przedmiotem zamÓwienia, jeżeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, W terminie
14 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznoŚciach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 7 dni i nie więcej niŻ 14 dni, okreŚlonego W odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku:
zmian w strukturze organizacyjnejZamawiającego, skutkującejtym, Że świadczenie objęte Umową nie
moze być zrealizowane
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia
przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przy czym za'.
niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całoŚci lub w części;
nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia
jest nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstJwie przepisÓw kodeksu
cywilnego.

1)
2)

z

a)
b)

4.
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1.

Karv umowne

Zamawiający może naliczyÓWykonawcy kary umowne:

1)
2)
3)

Za odstąpienię od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn lezących po stronie

w wysokoŚci '10% wartościnetto niezrealizowanejczęści Umowy,

\Alkonawcy

ZakaŻdy rozpoczęty dzień zwłokiw realizacji przedmiotu Umowy - w wysokościO,2% wańości netto
przedmiotu Umowy,
Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zakaŻdy dzień zwłoki _ w wysokoŚci 0,2 % wańości
netto przedmiotu Umowy,
w wysokości 0,1o/o wartości netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do
24 godzin od powiadomienia \Alkonawcy, zakaŻdy dzień zwłoki,
Wykonawca moze naliczyc Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron
z pŻyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokoŚci 10% wańości netto niezrealizowarrej części
Umowy, co nie dotyczy przypadkow określonych w $ 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowióazehie
Umowy" ust. 3 pkt a).

4)

2'
3.
4.

Całkowita wańośÓ kar umownych i odszkodowań uzupełniających nie moze przekroczyc ceny brutto
przedmiotu umowy okreŚlonejw $ 3 ust. 1.
W przypadku konieczności zlecenia pzez Zamawiającego dostaw objętych Umową innemu \Ąlkonawcy
wwyniku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca jestzobowiązany do pokrycia ewentualnej
rÓznicy pomiędzy kosztami dostawy zamÓwionej przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami
dostawy wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

se

W trakcie

Nadzór wvnikaiacv z zazadzenia środowiskowego

realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest

w zakresie ochrony środowiskaoraz zapisÓw lnstrukcji dla \ĄĄlkonawcÓw

do przestrzegania

przepisÓw prawa

obowiązującejw WĘGLoKoKs KRAJ

SpÓłka z o' o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.
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1'

r*

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
realizację u n iemozliwiły okol iczności siły wyzszej.

Sekreta rz Komisji Pzetargowej

:
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2.
3'
4'
5'

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobieó ani
przeciwdziałaĆ przy zachowan iu nalezytej starannoŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolności:

1) klęskizywiołowe np. pozar, powÓdz, tzęsienie ziemi itp.,

2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy
3) powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu,

itp.,

Strony zobowiązująsięwzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
JeŻeli okolicznoŚĆ siły wyŻszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega pzesunięciu o okres tnłania przeszkody.
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1.

2'
3.
4.

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 pzepisami prawa a w szczegolnoS'ciz
ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i nloy 1ue;
20161679 z dnia 27 '04,2016r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeMarzaniem óanych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązująsię do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących pzetwarzania
i ochrony danych osobowych.
Strony oświadczają,ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znają pzepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia
u p rawn iające d o p rzetw arzania d a nych osobowych'
Strony oświadczają,Że dane osobowe ich pzedstawicieli uzyskane w związku z realizacjąumowy, 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.

s12

Przetwarzan ie danvch osobowvch
Zgodnie z arI. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27
kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozp orządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L'2016.119.1), zwanego dalej RoDo' Zamawia1ący informuje, iz:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
o'o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka,wpisanądo Rejestru Przedsiębiorcow prowadzonego

1.

2'
3.
4.
5.
6.

7.
8.

z

g79z sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, xRs
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000'00 złotych, będącą podatnikiem od towarów iusług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo oooo12274,
e-mail: sekretariat@weolokokskraj.pl, www.weglokokskraj'pl, zwanądalej Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
PrzeM'tarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.

Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnościz ustawy o podatku dochódowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geo|ogiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą powyzszych
celÓw. Administrator moze udostępniĆ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \A/ykonawcy będą rÓwniez udostępniane podmiotom
upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwazającym, z którymiAdministrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe \ĄĄlkonawcy będą pzetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu,
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I

Wyk91ąwca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul' Stawki2 00-'193 Warszawa, gdy uzna, iŻprze$tarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

RODO.

pzepisy
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1.

Ochrona taiemnic pzedsiebiorcv. zachowanie ooufności
Strony zobowiązują się do zachowan ia w tajemn icy informacji tech n icznych, organ izacyjnych, hand lowych
i innych, udostępnionych wzajemni e w związku z wykonywaniem Umowy ido niewykozystywania ich w
jakimkolwiek innym celu niz określony w Umowie, atakŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzy stanie ich przez Strony w innym celu niŻ przedmiot Umowy,
mogłyby narazic interesy Stron w czasie obow iązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca pzyjmuje
do wiadomości'Że wszystkie dane będ ące przedmiotem bądz wynikiem przeM,tarzania na podstawie
U

2

3

mowy są włas n oŚcią Zamawiające go

\Ałkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokuńentÓw i infoimacji
pozyskanych w związku z Umową.

ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przeMłarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą ZamawiĄącego i bez wyraznejzgody

Wykonawca pzyjmuje do wiadomoŚci,

Zamawiającego nie mogą byĆ przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekoiwiek osboi,
za ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnośĆ, poza zakresem Umowy przefuarzane, ani tez
4

5.

korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.

\Ąłkonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez

Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przezZamawiającego 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 sytuacjach:

])
2)
3)

1)

2)
3)

zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

Wykonawca może ujawniaĆ informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane

o
7

B.

9

\Ąłkonawca może w razie potzeby dzieliÓ się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
podwykonawcami zaangaŻowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji pzez podwykonawcÓw;
\Alkonawca może ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele

ze swoimi

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 ZamawiĄącego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części,ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy' a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust' 4 i 5.
\Ąkonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych i organizacyjnych
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 ogÓ|nych kodeksu cywilnego.
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Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane pzez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 742).

z

dnia 5 sierpnia 2O1O

r

s15

1

Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszać 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 jego rzecz i odnosi się w szczegÓlności do zachowań, ktÓre mogą
prowadzic do:

1)

popełnienia przestępstw określonych W

poz.628),

&

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

ekreta

n

art. 16 ustawy

z

dnia

28

paŹdziernika 2oo2

o odpowiedzialnoŚci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (t.j. Dz. U. z2O19r.,
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Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
izobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak rÓwniez niezgadzały się
i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku
z zamÓwieniem lub umową.

2

s16

1.

Badania kontrolne (AUDYT)
Wtrakciewykonywania Umowy Zamawiający zastzegasobie prawo do audytu, przez jego upowaznionych

przedstawicieli. \Alkonawca

jest

zobowiązany poddać

Się

audytowi

W
z

izakresie wskazanym przezZamawiającego. Audyt moze dotyczyc W szczegolności:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umowy

2.
3.

2)
3)
4)
5)
6)

terminie

zapisami

umownymi,
kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚciz wymaganiamiZamawiającego,
przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie ochrony Środowiska i BHP,
przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.

Czas trwania audytu moŻe wynieśĆ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do
zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

1)
2)
3)
4)

piątku

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęciai
Powiadomienie o audycie winno zawieraĆ:
a) wskazanie zakresu audytu,
b) proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
c) inne informacje (np. miejsce audytu);
Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze 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 otzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
uwzględnienie ich albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
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 \AĄlkonawcę do powiadomienia - obowiązuje

a)
b)
5)
a)
b)
6)

&

S

e k

reta

z

termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
c) ZamawiĄący odmÓwi uznania wniesionych przez \AĄlkonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępn ie wy znaczony w powiadomien iu.
W przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia
rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuzszym niz 5
dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokości 0,1 o/o łącznego wynagrodzenia umownego netto zakaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym
niemozliwe było rozpoczęciel prowadzeniel zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy Zamawia1ący jest uprawniony do naliczania kar umownych bez
uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa w zdaniu poprzedza1ącym. W przypadku wystąpienia
opoznienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z plzyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przekraczĄącego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpic od umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓŹnienia. Skutek złoŻonego oŚwiadczenia
o odstąpieniu następuje na przyszłośÓ. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca
jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot 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 rowniez obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte
wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częściUmowy oraz obowiązku zapłaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
lezących po stronie \Ą/ykonawcy.
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4'
5'
6.
7.

o. o.

Audyt przeprowadzany jest w obecnościprzedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się pzedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
kazdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnośÓ, czynnoŚcite 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

Zamawiającego wyn ikÓw audytu.
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1'

2'

3.

4'
5.
6.

Postanowlenia 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, przekazanie
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 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 czynnoŚcizwiązanych z realizaĄąUmowy' Zakazten
nie dotyczy pracownikÓw Zamawia1ącego, 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 pzez Zamawiającego wiedzy
o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznoŚci'

Ewentualne sprawy sporne, mogące wy'niknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpoŚrednich. W przypadku braku mozliwości polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla ZamawiĄącego.
Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplazu dla kazdej
ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr'1 - Zakres rzeczowy pzedmiotu zamowienia (według Załącznika nr 1 do SIWZ)
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