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Uczestnicy

postępowan ia przeta rgowego

Dotyczy: postępowania PRZZ.I2204.
Działając zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o',
Zamawiający W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofert pn.
Dostawa armatury dla otworów odwadniających wrazz wyposażeniem elektrycznym niezbędnym
do wpięcia do istniejącego systemu sterowania imonitorowania pracy przepompownl 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 zadania: Zadanie Nr 1 - Dostawa armatury dIa
otworów odwadniających w zakładzie górniczym sRK s.A. oddział CzoK PS ,,Pstrowski'',
Zadanie 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,
dokonuje modyfikacji treŚci $ 3 Cena i Warunki Płatnościw Załączniku nr 7 do SIWZ, ktÓry otrzymuje
nowe brzmienie:
WartośÓ umowy okreŚlona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamÓwienia
wynosi netto
.'. ... .
.)
Stawka podatku VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizaĄi Umowy.
WartoŚc Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizaĄą zamowienia. Wykonawcy nie
przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

1'
zł
(słownie:
.
2'
3'
4. W przypadku, gdy z realizaĄą zamÓwienia wiąŻą Się obowiązki celne
z formalnoŚciami celnymi i zapłatącła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie:

(w tym związane

1) Protokoł kompletności dostawy podpisany przezZamawiającego i Wykonawcę (dotyczy zadania
1).

2) ProtokÓł odbioru końcowego po uruchomieniu po montazu' uruchomieniu na dole kopalni,

podpisany przez upowaŻnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (dotyczy zadania

6'
'
B.
7

9.
10.
11.
12.
13.

14'

nr 2).

Fakturę za realizację umowy naleŻy dostarczyc ZamawiĄącemu W terminie 7 dni od daty końca
okresu rozliczen iowego.
Zapłata ceny za wykonanie dostawy/usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury'
Fakturę nalezy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41_940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek
i przesłaĆ na powyższy adres.
Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej' zawieraĆ numer umowy' pod ktÓrym
umowa została wprowadzona
elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez
Zamawia1ącego oraz n u mer zamÓwien ia.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozponądzanie wienytelnoŚcią Wymaga uprzedniej zgody WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o."'
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposob
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także w sposob zgodny z nazewnictwem
stosowanym w Polskiej K|asyfikacjiWyrobÓw i Usług (PKWiU).
Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym
mowa w ust. 5, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura
W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o pzesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaÓ na adres wskazany w porozumieniu.
Faktura niespełniająca wymagań określonychw niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego'

do
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15. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi do 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

16.
17.

odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizowaÓ płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, łzw. split payment.

1B. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na faktuze.
'19. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko i wyłącznie na
fakturach.

20. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej
u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez
złoŻenie Zamawiającem u faktu ry koryg ującej.

21' Strony
22.
23.

24'
25.
26.
27.

ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego'
\Ałkonawca oświadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem
dla ktÓrego zgodnie rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. 22019 r. poz.2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do
złoŻeniazawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. '117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.).
Zapłata faktury korygującej nastąpiw terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jejdostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pienłotnej.
Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejnościna poczet
nalezności głÓwnejwskazanejw tytule przelewu (art' 451 s 1 Kc nie stosuje się).
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚĆ wobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu umowy.
W przypadku gdy \A/ykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleŻnoŚci jak i zobowiązań odbywaÓ się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a tj. liderem konsorcjum tj.
....... Rozliczenia

z

.....

pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich
wewnętrznych uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleŻnego
wynagrodzenia za realizację pnedmiotu umowy.
28. W przypadku umowy z \Ałkonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze
wszelkie rozliczenia z tytułu realizac1i umowy tak od strony wzajemnych naleznościjak izobowiązań
odbywaĆ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem V\Ąkonawcy tj.
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29. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznoŚć głÓwna, naleznoŚĆ uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody ZamawiĄącego pod rygorem
niewaznoŚci.

30. Zamawia)ący jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia przez
Zamawiająceg o o potrąceni

u.

31' Zamawiający oświadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw
o NIP 653 000 48 65.
32' Wykonawca oświadcza, Że:
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Wykonawca oŚwiadcza, ze:

od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym
ijest uprawnionym do wystawiania faktur

1) jest czynnym podatnikiem podatku

2)

NIP

...

..

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.

33. Jezeli

ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.

i usług

jest

34. ZamawiĄący oŚwiadcza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest Pierwszy Śląski
35.
36'
37

'

38.
39.

Urząd
Skarbowy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
Wykonawca oŚwiadcza, ze jego właściwymurzędem skarbowym jest '. '
W przypadku zmiany właściwychurzędow skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania
zmiany.
ZamawiĄący oŚwiadcza, że posiada status duŻego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia
B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych.
Wykonawca oŚwiadcza, ze posiada
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaÓ drugą Stronę o kaŻdej zmianie statusu, o którym
mowa w ust. 37 i 38 powyzej.

status

40' Przedmiot zakupu moze zostać sfinansowany przez wybranego przez

Zamawiającego
przedsiębiorcę leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem
Zamawiająceg o W za kresie
1) obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,
:

2) obowiązków w zakresie dostawy przedmiotu umowy, montaŻu, uruchomienia, ewentualnych

szkoleń w zakresie obsługi przedmiotu sprzedazy,
3) wymaganych warunkow technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
4) odpowiedzialności z tyt. kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw
o ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach określonychw niniejszej umowie.
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