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SPECYFIKACJA

TSTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWI ENIA

l.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul' Gen. Jezego Ziętka

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
ad res strony nternetowej: www.weq lokokskraj. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał okreŚlony w dalszej częŚci SlWZ
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 15o0
PROFIL NABYWCY: adres internetowy hff nę'//rlnęf arrlnrr -we d lo lrnlzc nnin hiz
i

ll.

Informacjepodstawowe:
1. Niniejsze postępowanie

o

udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
z Regulaminem udzielania zamÓwień W WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o'o. zwanym w dalszej częściS|WZ Regulaminem.
Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

nieograniczonego zgodnie

2'
IlI.

opis przedmiotu zamówienia.

1.

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

V.

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa okładzin górnlczych że|betowych do obudowy chodnikowej dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 288_5).
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry technicznouzytkowe określonow Załączniku Nr'1 do SIWZ'
Zakres iloŚciowy pzedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannoŚcią. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staranności'
z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym
zakresie.
ZamawiĄący dopuszcza mozliwoŚĆ składania ofert częściowych na poszczególne części
zamÓwienia (zadania) , ktore wyszczegolniaZałącznik Nr 2 do SIWZ.
Składana ofeńa winna obejmowaĆ cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania. Liczba częŚci
zamÓwienia (zadań) wynosi 4.
Zamawiający dopuszcza mozliwośc złoŻenia oferty przezjednego Wykonawcę na jedną lub więcej
częścizamÓwienia (zadania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw W ramach
poszczegÓlnych pozycji asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potzeb
z zastrzeŻeniem, ze całkowita wańośćdostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, Że ceny
jed nostkowe poszczegÓl nych pozycji asońymentowych n ie u leg ną zmian ie.
Zamawiającv nie zamierzazawrzeĆ umowy ramowej.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.

Termin realizacjizamówienia iwarunki gwarancji.
1' Umowa obowiązywaÓ będzie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 roku.
2. ZamÓwienie nie moŻe byĆ doręczone pÓzniej niŻ w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
3. Realizacja dostaw odbywac się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z zeczywistych potrzeb Zamawiającego'
4. Wymagany termin realizaĄi dostawy: do 7 dni od daty wysłania zamówienia drogą
elektroniczną na zasadach okreŚlonych w oWRD (ogolne Warunki Realizacji Dostaw).
5. SzczegÓły dotyczące gwarancji okreŚlono w Załączniku nr 1 do slwz.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
posiadania wiedzy i doŚwiadczenia, to znaczy'.

1.

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, wykonali/
wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku o łącznej wańości
netto nie mnlejszej niż:
dla częŚci zamÓwienia (zadania) nr 1
200 000,00 zł,
dla częŚci zamÓwienia (zadania) nr 2 - 700 000,00 zł,

-
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3)
4)

dla częścizamowienia (zadania) nr 3 - 120 000,00 zł,
dla częścizamÓwienia (zadania) nr 4 - 100 000,00 zł,
Razem dla realizacji zamówienia (zadań nr'l,2,3 i 4): 1.120.000,00 zł.

Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienie warunku Zamawiający uwaŻa dostawy

odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamÓwienia, tj. zarÓwno
dostawy materiałow tozsamych z przedmiotem postępowania, jak rÓwniez dostawy materiałow
rodzajowo podobnych, tj. dostawy wszelkiego rodzaju wyrobów betonowych iżeIbetowych.
W przypadku składania oferty na więcej niz jedną częŚĆ zamowienia (zadań) wartośc netto
wykonanych przez Wykonawcę dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie, nie moze byÓ mniejsza
od sumy wartoŚci dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczegÓlnych częŚci
zamÓwienia, na ktore Wykonawca składa ofertę.
W przypadku \Ą/ykonawcÓw, przedstawiających wartoŚci wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, w ktÓrym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych
w biezącym roku wg średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym
upływa termin składania ofeń. W związku z powyŻszym wartoŚci wykonanych dostaw okreŚlone
w walutach obcych naleŻy wyszczegÓlnić oddzielnie dla kazdego roku kalendarzowego.

2.

sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy'.
uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,

1)

a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy niz jeden rok _ w tym okresie, na
podstawie ,,Rachunku zysków i strat'' pozycja PrzychÓd netto ze sprzedazy produktÓw,
towarÓw i materiałÓw |ub PrzychÓd netto ze spzedaŻy i zrÓwnane z nimi o wartoŚci nie
mniejszej niż określonaw pkt' 1, dla poszczegolnych częŚci zamÓwienia.

W przypadku Wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych
dokumentÓw potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, ktÓrego przychody dotyczą, a W przypadku przychodÓw uzyskanych
w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktorym

upływa termin składania ofert.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się
rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca
roku obrotowego.

z

3.
4'
5.
6.

2)

znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia,

nie zaleganiazuiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadkow' gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,

nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem Wykonawcow,

ktÓrzy

po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wiezycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,

dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

ocena warunkow spełnienia udziału W postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/
nie spełnia na podstawie złoŻonych przez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego
dokumentÓw
VI

,k

S e

i oświadczeń'

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez \Ą|konawcę warunkÓw udziału w postępowaniu, Zamawiaiacv
żada przedłożeniawrazz oteńa :
1. oświadczeniao spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złozone na druku Formularza
ofertowego stanowiąceg o Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ,
2. wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jezeli okres prowadzenia działa|noŚcijest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze te dostawy
zostały wykonane nalezycie - zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 3 do SIWZ;
3. rachunku zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich tzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krotszy niŻ jeden rok _ za ten okres. W pzypadku Wykonawcow,
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4.

ktorzy na podstawie przepisÓw odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania
finansowego, inne dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim;
dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw' opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

1)

2)

5.

6.
7.
8.

aktualnego zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wczeŚniej
niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

aktualnego zaŚwiadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczne, lub potwierdzenie ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu _ wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń,
dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci:
1) aktuaInego odpisu z właściwegorejestru jezeli odrębne pzepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osÓb tizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie znajdowania się
w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli popzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktorzy

prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentow - ten dokument.
W stosunku do WykonawcÓw, ktÓrych upadłoścogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu - oryginał lub kopia,
poŚwiadczona przez Wykonawcę za zgodnoŚĆ z oryginałem w/w postanowienia Sądu.
dowodu wniesienia wadium kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodnośĆ
z oryginałem.
oryginału lub kopii poŚwiadczonej za zgodnoŚÓ z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania
oferty W imieniu Wykonawcy, jezeli upowaznienie do podpisywania ofeńy nie wynika
przedstawionych doku mentÓw,
jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentÓw, o ktorych mowa w pkt 4 - 5 składa dokumenty wystawione
w kraju, w ktÓrym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określonew pkt 4 - 5 stosuje się
odpowiednio.

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

Zamawiającemu,

iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi

do

realizacji

zamÓwienia,

w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

vlt

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganlom określony m pfrzez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia' Że oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym
puiacvch dokumentów
w SIWZ, Zamawiaiacv żada orzedłożenia wraz z oferta również
ioświadczeń:
1. DokumentÓw/ oświadczeń wymienionych w częściYZałącznika Nr 1 do SIWZ.

vlil

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaĆ się o udzielen|e zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
2' W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 'l Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy W sprawie zamowienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym
postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku \ĄłkonawcÓw wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby
repreze ntujące poszczeg Ól nych \Ął ko nawcow s kład ających ofe rtę ws pÓ n ą.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawcow składa ofeńę wspolnie, do ofeńy naleŻy załączyć:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych pzedstawicieli wszystkich pozostałych
l

2)

,&

S e k ret a

n

\AłkonawcÓw,
dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \A/ykonawcÓw'

(jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono
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jego upadłości,nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji

5.
6.

tx

3)
4)

właściwegoorganu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia - według
Wzoru oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 6 do SIWZ
.

umowę regulującą wspÓłpracę tych WykonawcÓw tzw. umowa konsorcjum.

Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazać, Że warunki
dotyczące wiedzy i doŚwiadczenia' potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚÓ załączyĆ odpowiednie
dokumenty (jeślisą wymagane). Jezeli jeden z Wykonawcow spełnia okreŚlone przez
Zamawiającego warunki moŻna przedłoŻyĆ tylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wnoszenia wadium w formie owarancji lub poręczeń pzez Wykonawcow wspolnie
ubieoaiacvch sie o udzielenie zamÓwienia z treściowarancii musi wvnikaÓ, ze odnosi się ona
zarÓwno do zleceniodawcy gwarancii, iak rowniez do wszystkich pozostałych Wykonawcow
wspolnie ubiegających się o udzielenie zamowienia (iezeli dotyczy).

opis sposobu przygotowania ofeńy
1' ofeńa składa się z:

1) Formularza ofertowego składanego w dwoch formach tj.:
a) papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 212a do slwz,
b) elektronicznej _ na pońalu Zamawiającego

Formularz ofertowv jako osobnv plik w wersii elektronicznej jest dostępny na stronie
internetowei Zamawiaiaceoo w Profilu Nabvwcv ood adresem:
htto://efo.coio. biz

2)
3)
4)

Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofeńę.

2

w

ofertę W postępowaniu

4

oferta oraz Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byĆ przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski

5.

ofeńa powinna być zaopatrzona W spis wszystkich pzedkładanych dokumentow i oświadczeń

6.

Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

egzemplarzu.

jednym

wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.

oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osÓb
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

uprawnionych

UpowaŻnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
naleŻy załączyć do ofeńy w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentow.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złozeniem) muszą być naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byĆ zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie'
Strony zawierające informacje nie wymagane przez ZamawiĄącego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie'

8.

L
10
11

Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powlnny być
złożonew formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowień wymagań okreŚlonych
przezZamawiającego' nie pozniej niz w dniu, w ktorym upłynąłtermin składania ofert.
Treścofeńy musi odpowiadaÓ treściSpecyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia, pod rygorem

12

13

14

odrzucenia ofeńy, zgodnie z$27 ust. 5 punkt 2) lit' a) Regulaminu.
Cena ofertowa musi byĆ okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT.
Cena ofertowa musi uwzględniac Wszelkie koszty związane z rcalizacją przedmiotu zamowienia.
Jezeli Wykonawca zamierza zamieścic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010 t.j.)

15
16
17

kreta

udzielenie zamowienia naleŻy złoŻyĆW oryginale

(załącznikÓw).

7.

S e

o

3

i

,o-

W przypadku rozbieŻnościdanych złożonych w formie papierowej z wersją w portalu
online, WiąŻąca jest ofefta złoŻona w formie pisemnej'
oświadczeń i dokumentÓw, o ktorych mowa w częściVl, VlI, Vlllslwz,
oŚwiadczenia o zapoznaniu Się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o',
oŚwiadczenia o zapoznaniu się z SIWZ oraz pzyjęciu bez zastrzeŻeń jej postanowień

z
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o.o.

nie pÓzniej niz w terminie składania ofeń, musi zamieŚcic adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa''

ze wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinalezy podac
numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kazdy
zainteresowany moze legalnie poznac. W szczegÓlności nie można zastrzec: nazwY i adresu
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji

warunkÓw płatnoŚci' lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny
zostać przekazane w taki sposÓb, by Zamawiający mogł z łatwoŚcią okreŚlic zakres informacji
objętych tajemnicą' Brak stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą
na włączenie całościprzekazanych dokumentÓw i danych do dokumentacji postępowania oraz ich
ujawnienie na zasadach określonychw ustawie.

x.

Wadlum.
Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium w wvsokości:
dla zadania nr 1 - 3 000,00 PLN (trzydzieŚci pięÓ tysięcy złotych 00/100).
dla zadania nr 2 - 13 000'00 PLN (trzynaście tysięcy dziewięĆset złotych 00/100).
dla pozostałych zadań Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.

1.

2.
3.
4.

1)
2)
3)

W zależnoŚci od ilościczęścizamowienia na ktore składana jest oferta, wysokośc wadium
stanowic będzie suma wadiÓW Wymaganych dla poszczegÓlnych częŚci zamowienia, na ktore
Wykonawca składa ofertę'
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kiIku następujących formach:

1)
2)
3)
4)

w pieniądzu,
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

wgwarancjach ubezpieczeniowych,
w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Termin waznoŚciwadium musiodpowiadac co najmniejterminowi związania ofertą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, nalezy złoŻyć
w KASIE KWK Bobrek, ul. Konstytucjl 75, 41-905 Bytom (czynna w godz. od 730 do 1030 i od
1130 do 1430) w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofeń. Kopię tego
dokumentu wraz z potwierdzeniem złozenia naleŻy załączyc do pozostałych dokumentow
ofeńowych.

Wpłaty wadium w pieniądzu nalezy dokonaÓ na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. BGż BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1o551849 6184 9ooo 0001 najpÓzniejdo
dnia i godziny składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'. ,,Wadium na pnetarg
nr PRZZ|2229 pn.: Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej

5'
6.
7.

288-5)."
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane pzez Zamawiającego za wniesione prawidłowo
tylko po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy pzed terminem składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wykonawca zamierzający złoŻyÓ wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci składa oŚwiadczenie
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci przysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o' o' ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion
Finansowy sprawdza mozliwoŚc zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę,

iŻ na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznościz terminem wymagalnoŚci
przypadającym minimum na 1 dzień pzed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej
weryfikacji Pion Finansowy blokuje naleznoŚci w systemie' oŚwiadczenie potwierdzone przez

B.

Dyrektora ds' Finansowych lub Głownego Księgowego, stanowić będzie dowÓd wniesienia wadium
i jest składane plzez \ĄĄlkonawcę wraz z ofeńą pzetargową. WzÓr oświadczenia dotyczącego
wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci pzysługujących Wykonawcy ubiegającemu
się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 7 do slwz.
W przypadku wnoszenia wadium w formie qwarancii lub poręczeń przez \^fukonawców wsoÓlnie
ubieqajacvch się o udzielenie zamÓwienia z treściqwarancii musi wynikaĆ. ze odnosi się ona
zarÓwno do zleceniodawcv owarancii. iak rowniez do wszvstkich pozostałvch \Ąfu konawcÓw

9.

wspÓlnie ubiegających sie o udzielenie zamÓwienia'
Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawieraĆ bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie

10.

wymienionych w Regulaminie.
DowÓd wniesienia wadium - kopię poświadczonąprzez Wykonawcę za zgodnoŚĆ
naleŻy załączyć do ofeńy.

podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia

do wypłaty kwoty wadium W

przypadkach

z oryginałem

-

11' Wykonawca, ktory złoŻy ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez
Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
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po wyborze ofeńy
najkorzystniejszej, lub uniewaŹnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego oferta została
wybrana za najkorzystniejszą' Wykonawcy, ktÓrego ofeńa została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie

Zamawiający zwlaca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofał ofeńę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
Zamawia)ący moze zatrzymać wadium wrazz odsetkami, jezeli:
Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamÓwienia na warunkach określonych

1)
2)
3)
4)

w ofercie,

Wykonawca wycofał lub zmienił ofeńę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.
Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli ządanie to było
objęte Specyfi kacją stotnych Waru n kÓw Zamowien ia,
w przypadku określonym w punkcie 17.
Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.
Po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upowaŻniona moŻe poinformowac

15
16

l

Wykonawcę,

o

mozliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej

lub

ubezpieczeniowej z KASY KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w określonym terminie.
W przypadku jej nieodebrania przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji
postępowania

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

17

Xl.
xll.

xilt

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
ZamawiĄący odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kryteria oceny ofeń:
1. Kryterium oceny- najniższa cena (C)_ waga 100 %
2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
3. Za naftorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory
zaoferuje najnizszą cenę realizacji zadania.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
1. ofeńa ostateczna uzyskiwana jest:

1)
2)

spoŚrod złozonych ofeń,
w drodze aukcji elektronicznej,

a)

b)
c)

tj.:

Komisja Przetargowa moŻe przeprowadzic aukcję elektroniczną, jeŻeli do postępowania
zostaną złoŻone co najmniej 2 oierty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku
au kcja elektron iczna zostan ie przeprowadzona pod ad resem:
https

://au

kcie-weq lokoks.coiq.biżnowe.ph p

Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny'

dla uzytkowników systemu zostały okreŚlone na stronie
internetowej WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z
o.o. pod adresem:

Wymagania sprzętowe

https://aukcie-weqlokoks.coig.biz W zakładce ,,Wymagania spzętowe'' lnformacje
dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału

d)

3)

w aukcji.

W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną

przyjmuje się złozoną pisemną ofeńę.
licytacji ustnej:
Wykonawcy, ktorzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego powinni złoŻyĆ ofeńę ostateczną za poŚrednictwem faxu
lub poczty elektronicznej, W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja
Przetargowa przyjmuje ofeńę wstępną jako ostateczną, lub

4) negocjacji,
2. W pzypadku złoŻenia jednej ofeńy W postępowaniu Komisja Przetargowa przeprowadzi
indywidualne negocjacje z Wykonawcą, ktÓry złozył ofeńę.
3. Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw

realizacji zamÓwienia z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkozystniejszą ofeńę _ bez względu na
ustalony wczeŚniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie

4.

&

S e k reta

z

uzgodnień w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej(np : mail, portal aukcyjny).
Do licytacji ustnej/aukcji elektronicznej/ negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy' ktÓrzy nie
spełnią warunkÓw udziału w postępowaniu lub ich ofeńa podlega odzuceniu

Ko m i sj i P z et a rg owej : Kat

a

zy n a

Dz

i

u

rkow ska

6

WĘGLoKoKs KRAJ s p. z

Nr sprawy: PR7Żl2229

o.o.

xtv.

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określonewZałączniku
Nr I do SIWZ.
2. Umowa może zostac zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeliWykonawca wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach okreŚlonych w złozonej ofercie'

XV.

Warunki płatności:

1.

2'

Termin płatnościwynosi 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.

xvr.

Termin związania ofeńą.
1. \Ałkonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania
ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń.
2. Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jezeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystąpienia do \AĄlkonawcow z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofeńą o okres
do 60 dni.

XVII

Termin i miejsce składania ofeń:
1. ofertę naleŻy złoŻyc w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie

:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary
ul. Konstytucji 76, 41 - 905 Bytom

2.

Budynek księgowości,
Dział Ąamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 5
' -d
o d n a'/ł..&,..zo2 0 r. d o go dz. .'.ffi.': y'.E'
i

Na opakowaniu

- zaklejonej

kopercie nalezy umieściĆ nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRZU2229 pn.
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 288_5)

.@
".#,.2020 r. do
odpowiedzialnośc za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca'
ofeńy powinny byĆ zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan
Nie otwierać

3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
xvlI!.

1.
2.
3.

,^

nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.
Wykonawca moŹe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofac ofertę'
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy złoŻyćwedług takich samych
zasad jak złozenie ofeńy z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA' lub,,WYCoFANlE'.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złozonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres \Alkonawcy
bez jej rozpatrzenia.

Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktorej 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 ofert.

otwarcie ofeń.

1.

S e k reta

n

dn iem r(Q.

zozo, o .,ort. ..'/O : '.Q* miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 4'l-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów _ l piętro, pok. nr 8

otwarcie złoŻonych ofert nastąpi w dniu

,&)-.il-

Zzawartościąofeń nie mozna się zapoznaÓ przed upływem terminu otwarcia ofeń.
otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpośredniopo upływie terminu ich składania z tym, Że
dzień, w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
1) stwierdza iloŚÓ otrzymanych ofeń
2) otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania
3) podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawcow, a takŻe informacje dotyczące ceny , terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawańych w ofeńach.
Ko m i sj i P n et a rg owej : Kat

a

ny n a

Dz

i

u

rkows ka

7

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

Nr sprawy: PP3Żl2229

Ceny ofeń nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreŚlony w S|WZ zawiera

4.
5.
xlx.

powyzej 30 pozycji cen jednostkowych,

ofeńy otwiera się równiez w przypadku gdy wykonawcy nie skozystają z prawa uczestniczenia
w częŚci jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji

Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofeń.
lnformacje, o ktÓrych mowa w pkt 5 przekazane zostaną Wykonawcom, ktÓrzy nie byli obecni przy
otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

Sposób pzekazywan ia oświadczeń, wn ios ków, zawiadomień i informacji w postępowan iu.

1.

Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z \Ałkonawcami:

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,
- drogą elektroniczną na adres: k.dziurkowska@weqlokokskrai.pI
b) uzupełnianie dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 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
i

d)

pozostałeoświadczeniaiwnioski:

pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-75,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadomien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom :
pisemnie, lub
faksem na numerwskazany w ofercie, lub
drogąelektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

-

2|

a)
b)
c)

2'

-

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

na

osobą udzielającą informacjize strony Zamawiającego jest:
Katarzy na Dzi u rkows ka - mai : k.dzi u rkows ka@weq lokoks krai.pl
lnformacje udzieIane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.
I

3.
4.
5.

Zamawiający i \Ałkonawca, na ządanie kazdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawia1ący kaŻdorazowo wezwie Wykonawcow, którzy w terminie składania ofeń:
niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
wwyznaczonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
Uzupełniane na Wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac
spełnianie przez Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu oraz potwierdzac, Że oferowane

1)
2)

usługi spełniają wymagania okreŚlone W S|WZ na dzien wyznaczony przez Zamawiającego,

jako dzień uzupełnienia.

Xx.

&

S e

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ'
2. Wykonawca moŻe zwrocic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treścislWZ. Zamawiający
jest zobowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień, chyba ze prośbao wyjaŚnienie treściSIWZ
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
3. Treśczapytań (bez ujawniania żródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5' W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moze przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaĆ treśÓ slWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlności dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający moŻe
przedłuzyc termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną
w ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu
nabywcy https://dostawcv-weq lokoks. coio. bizl.
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xxl

lnformacje dodatkowe
1. ocenie nie podlegają ofeńy' ktÓre zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
zamówienie dlaZamawiającego z nienalezytą starannoŚcią, a w szczegÓlności polegających na:
1) niewykonaniu zamowienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakości,

3)
4)
5)

2'
3.
4.
5.
6.

7.
xxlt.

pon iesien ia

przez Zamawiającego dodatkowych nakładow fi nansowych,

rozwiązaniu umowy

z

Wykonawcą lub odstąpieniu

od umowy

z

przyczyn lezących

to

rowniez wszelkiej

po stronie Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.

CałoŚĆ postępowania prowadzona jest W języku polskim, dotyczy

korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a Wykonawcą.
Komisja pzetargowa moŻe Żądać od WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treści złozonych ofeń.
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktorzy w terminie składania ofeń:
niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie

1)
2)

postępowania lu b odrzucenie oferty.
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie przez
Wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot
zamÓwienia wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez Komisję
Przetargową, jako dzień uzupełnien ia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym \AĄkonawcę'
2) inne omyłki polegające na niezgodnościofeńy z Sl\ĄŻ, niezwłocznie powiadamiając
o tym Wykonawcę i wyznaczĄąc termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba, że
akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie
ust. 4.

Zgodnie z $ 37 ust.'t Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu na
zasadach okreŚlonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.
1. osoby upowaŻnione informują WykonawcÓw,
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta

2.
xxllt.

niewywiązaniu się z warunkow gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚć

na stronie www.weqlokokskraj. pl.

w formie przewidzianej w Sl\ĄŻ o
jest pzekazywana niezwłocznie do

Wykonawcę, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana
odrębnym pismem do zawarcia umowy.

za

sposobie

publikacji

najkorzystniejszą, Zamawia1ący wezwie

P rzetwanan ie danych osobowych.
Zgodnie zart'' 13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeM,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/wE

o

(ogolne rozporządzenie

ochronie danych), (Dz'U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo,

Zamawiający nformuje, iz
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 Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X \A/ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych' będącą podatnikiem od

1'

i

:

i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weqlokokskrai.pl,

towarÓw

www.we

g

lokokskraj. pl, zw aną

da

lej Ad m

n

istratore m.

2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.'. adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskraj.pl,
tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy pzetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
2) \Ałboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;
3) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.
4. Pzetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc
i

reprezentantÓw Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw.

&

S e
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5.
6.
7.
B.

9.
10.
11.

12'

13.

WĘGLoKoKs KRAJ s p. z

Przetvvarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłkijest koniecznoŚĆ przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia.
Dane \Ałkonawcy 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 takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleŹności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art' 6 ust' 1 lit. f)

RODO

PrzeM,tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W Szczegolności z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych iprawnych, ustawy prawo geologiczne igórnicze, ustawy kodeks

karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy
RODO.

o

rachunkowoŚci na podstawie art.

6 ust. 1 lit'

c)

Dane osobowe \Ąłkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celow. Administrator może udostępnić Dane osobowe \Ąłkonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \Alkonawcy będą
rÓwnież udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przetwarzającym, z ktorymi 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 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.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o' o.: adres; 41_905 Bytom, ul. Konstytuqi 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻprzetvlarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia onz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚĆ
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca' a ktorych dane osobowe zawańe są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, o:
1)
fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
2) przetvvarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego)
- (jeżelidotyczy)
Zgodnie z arL 14 RoDo \Ąłkonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując
im treŚć klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
Wykonawcę jako ŻrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie
Ad m

i

n

istrato r (Zamawiający) - (jeŻel i dotyczy)

14. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia'

xxlv

o.o.

warunek

Postanowienla końcowe.
1. ofeńa nie podlega zwrotowi.

2. z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem ofeńy oraz uczestnictwem
w

postępowaniu ponosiWykonawca niezaleŹnie od wyniku postępowania

Załaczniki:.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a

Załączniknr 3
Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 6
Załącznik nr 7
Załączniknr 8

,p

-_
_
-

Opis przedmiotu zamowienia
Formularz ofertowy
Załącznik do formularza ofeńowego
\AĄkaz wykonanych/wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat
\Al!kaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrÓw technicznych

(dlaposzczegÓlnychczęŚcizamowienia).
oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu oferty
oświadczenie Wykonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie
oświadcz.dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.

Sekretan Komisji Pnetargowej: Katanyna Dziurkowska
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Załącznlk Nr 1 do S|WZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 288-5)
Lokalizacja miejsca wykonywania dostawy.
KWK Bobrek- Piekary Ruch Bobrek, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76.
1il.

Zakres rzeczory przed m iotu zamówien ia
1. opis przedmiotu zamówienia.
Grupa asortymentowa 288-5.

t

400
155 100
20 000
21 450

l ot<łaozin a

gornicza zelbetowa B-75 cięzka
z I ołłaozin a gornicza żelbetowa B-100 cięzka

50

:

3

4
IV

'| ot<ładzin a gÓrnicza zelbetowa 8-125 cięŻka
|

ołłaozlnagornicza betonowo - kompozytowa typ BP-1oo

szt.
szt.

szt
szt

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe;
1' Przedmlot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniaó wymagania wynikające
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.
1) oferowane okładziny zelbetowe oraz betonowo - kompozytowe do obudowy chodnikowej
winny byc wykonane zgodnie wymaganiami okreŚlonymi W Polskiej Normie
PN-G-06021:1997 dot. obudowy gorniczych wyrobisk korytazowych; okładziny Żelbetowe.
PowyŻsza norma dotyczy wszystkich częŚci zamÓwienia (zadań).

2.

Wymagane parametry techniczno - użytkowe zamówienia:
1)
dotvczace wszvstkich zadań (zadania nr 'l.2' 3 | 4|
a) gÓrnicze okładziny zelbetowe i betonowo - kompozytowe będące pzedmiotem
zamÓwienia sąprzeznaczone do zastosowania w podziemnych zakładach gorniczych,
w warunkach istniejących zagroŻeń, gdzie może wystąpić zagroŻenie wybuchem
metanu i/lub pyłu węglowego W gorniczej obudowie odrzwiowej wyrobisk
korytarzowych V25, v29, v32l V36, w iloŚci i rodzaju szczegółowo okreŚlonym
w powyższej tabeli oraz w Formularzu ofertowym, ktÓry stanowi załącznik nr 2

b)
c)
d)
2l

3)
V

a&

S e kret a

do SIWZ,

Żelbetowej w miejscu widocznym, na jednej z czołowych
powierzchni winno byc umieszczone tnrvałe i czytelne oznaczenie (cecha),

na kazdej okładzinie

identyfikujące producenta oznaczenie wyrobu zgodnie z normą PN-G-06021 :1997,
zastosowany beton powinien mieć co najmniej klasę w okładzinach typu B _ C25l30
oraz spełniac wskaznik głębokoŚci penetracji wody pod ciŚnieniem (wodoszczelnoŚci)
W2 lub rÓwnowaŻny,
oferowany przedmiot zamowienia musi byc fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

dotvczace cześcizamówienia (zadań) nr'1. 2 i 3:

a) zbrojenie 4

pręty nośnezgrzewane punktowo
o5,5t 0,3mm.
dotvczace cześcizamówienia (zadania) nr 4:
Średnia min

a)

z

łącznikiem zbrojenia,

- pręty kompozytowe a 7,0-7,5 mm oraz zbrojenie rozporoszone z włÓkien
kompozytowych dla okładziny gorniczej kompozytowej.

zbrojenie

Wymagane oświadczenia idokumenty, które należy załączyć do ofeńy:
1. wykaz parametrÓw techniczno - uŻytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, spełnienia
wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentÓw potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych pzez Zamawiającego (dla kaŻdego wyrobu)zgodnie zZałącznikiem Nr 4 do SIWZ.

n
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2.
3.

4.

o.o.

oŚwiadczenie dotyczące pzedmiotu ofeńy, iz oferowany wyrob spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻen zgodnie
zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.
certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą w zakresie ceńyfikacji dobrowolnej wydany
pzez jednostkę ceńyfikującą posiadającą uprawnienia w zakresie ceńyfikacji wyrobow
będących przedmiotem zamÓwienia, potwierdzający zgodnośÓ wykonania przedmiotu
zamÓwienia z instrukcją stosowania lub dokumentacją techniczną bądŹ techniczno-ruchową
oraz potwierdzający, ze dany wyrob mozna bezpiecznie stosowaÓ w podziemnych wyrobiskach
zakładow gÓrniczych.
instrukcja stosowania lub dokumentacja techniczna bądz techniczno-ruchowa (DTR) wyrobu,
zawierająca między innymi: rysunki techniczne oferowanych wyrobow, parametry i warunki
techniczne zastosowania wyrobÓw, sposob montażu i demontaŻu, wymagane środki
bezpieczeństwa oraz szczegÓlne warunki stosowania wyrobu, jezelijego dotyczą.

UWAGA

Certyfikat pnedstawiony przez Wykonawcę w ofercie musi być WaŻny w dniu składania ofert'

1.

2'

VI

W pnypadku braku waŻnoŚci złoŻonego Wraz z ofertą ceftyfikatu na cały okres realizacji
zamÓwienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
KWK ,,Bobrek-Piekary" ul. Konstytucji 76 aktualnie _ obowiązujący certyfikat. Dostarczony
certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie '
W przypadku gdy Wykonawca pzedstawi aktualne - obowiązujące cełtyfikaty i dopuszczenia
wystawione w oparciu o normy wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuści taką oferźę
pod warunkiem obowiązywania tychŻe norm W dniu wystawienia certyfikatu/dopuszczenia
przez u pow aż n io n ą jed n ostkę ce rtyfi kującą.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wrazz przedmiotem zamówienia:
1. Przy pierwszej dostawie:
1) ceńyfikat, wydany przez jednostkę ceńyfikującą w zakresie ceńyfikacji dobrowolnej wydany
przez jednostkę ceńyfikującą posiadającą uprawnienia w zakresie ceńyfikacji wyrobÓw
będących przedmiotem zamÓwienia, potwierdzający zgodnoŚÓ wykonania przedmiotu
zamÓwienia z instrukcją stosowania lub dokumentacją techniczną bądŹ techniczno_
ruchową oraz potwierdzĄący, Że dany wyrÓb moŻna bezpiecznie stosowaÓ w podziemnych
wyrobiskach zakładow gÓrniczych.
2) instrukcja stosowania lub dokumentacja techniczna bądŹ techniczno-ruchowa (DTR)
wyrobu, zawierająca między innymi: rysunki techniczne oferowanych wyrobÓw, parametry
i warunki techniczne zastosowania wyrobÓw, sposÓb montażu i demontaŻu, Wymagane
środkibezpieczeństwa oraz szczegÓlne warunki stosowania wyrobu, jezelijego dotyczą.

2'

Przy każdej dostawie:
1) deklaracja zgodności- jezeli w procesie badań i oceny brała udział jednostka ceĘfikująca, to

2)
3)
4)
vlt

&

S e kret a

ten fakt powinien byÓ odnotowany w deklaracji zgodnoŚci,
Świadectwo jakoŚci pzedmiotu umowy, ktore zawierac będzie między innymi: nazwę wytwÓrcy
i wyrobu, numer partii, iloŚĆ sztuk, nazwę i adres odbiorcy, datę produkcji, znak kontrolijakoŚci,
kańa gwarancyjna,
dowÓd wydania materiału (\AZ).

Wymagania dotyczące gwarancjl :
minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamÓwienia przez magazyn Zamawiającego.
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy: PRZŻ|2229

o.o.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 288-5)
(

Nr sprawy : PRZZ2229)

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRONIE
INTERNETOWEJ POD ADRESEM:
https://efo.coiq.biz

UWAGA!
WYPEŁNIoNY, VVYDRUKoWANY i PoDPlsANY PRzEz osoBY REPREZENTUJĄGE vVYKoNAWcĘ
FoRMULAM oFERToWY NALEŻY ooł.lffioo SKŁADANEJ oFERTY W WERsJl PAPIERoWEJ.

&

Sekreta rz Kom i sji P rzetargowej: Katany

n

a Dziu rkowska
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy: PPZZ|2229

o.o.

Załącznik Nr 2a do SIWZ

zAŁAczNlK Do FoRMULARZA oFERToWEGo - DoDATKoWE oŚWlADczENlA l USTALENIA

1.

Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspÓlnie oświadczam, że:
podałem cenę ofeńową oraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,
akceptuję termin płatnoŚci, ktÓry wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury

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

2.

do WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całości

lub w części,na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia w całościlub częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego
przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o',
wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat,
oferuję termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,

oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określoneW slWZ

w szczegÓlnoŚciw

opisie przedmiotu zamowienia oraz lstotnych postanowieniach umowy,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre
zostaną wprowadzone do umowy -bezzastrzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o'
zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie:
https://dostawcy-weqlokoks.coiq.bizl orazŻe w pzypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby
realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że spełniam następujące warunki:
posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i flnansowejzapewniającej wykonanie zamowienia,

1)
2)
3)
4)

5)
6)

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności związanej
wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

z

uprawnień,

nie zalegam

z uiszczaniem

podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
odroczenie,
rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyz1i właŚciwego

(z wyjątkiem przypadkÓw, 9dy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
organu),

nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw,

ktorzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez kwidację majątku u padłego.
l i

3.

oświadczam, że jestem związany ofeńą przez okres 60 dni.

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w
Nazwa nr dokumentu (oŚwiadczenia):

.slWZ

nr strony w ofercie:

1......
2.....
3. ... ...

4.

pkt.

......

Adresy e-mail:
1) E-mail do obsługi pońalu aukcji elektronicznych:

2|

E_mail do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy (LDo)

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych

19-
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy: PPZZ|2229

o.o.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYC H/WYKONYWANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich tzech lat przed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy:
Data:

.

Wańość

zamówienia
netto zł
Lp

Przedmiot zamówienia

Podmiot
wykonujący

Data dostaw

zamówienie*

(należy

Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

podać:

(w okresie

dd/mm/rrrr

ostatnich 3lat
lub okres
przed upływem
od dd/mm/rrrr
terminu składania
do dd/mm/rrrr)
ofeń)

(w.przypadku

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego
potencjału)

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzający

należyte
wykonanie
dostaw)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieÓ jego odbiór.

-

W

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisac
,,do nadal'', podając wańośc zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. Do wykazu naleŻy dołączyć dokumenty potwierdzaj{e, że podane w wykazie dostawy zostały
wykonane nalezycie lub są wykonywane nalezycie.

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

u

&

S e

kreta

n

Ko

m i sj i

powaŻn

P rz et a rg ow ej : Kat

a

(pieczęc i podpisy osoby/osob
i

o

zy n a

nych

Dz

iu

d

o

re

preze ntowa

rkows ka

n

ia

\Ą/y ko n

awcy

)

16

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy: PFZZ|2229

o.o.

Załącznik Nr 4 do S|WZ
vVYKAz PARAMETRoW TEcHNlczNo - UżYTKoWYCH oFERoWANEGo PRZEDMIoTU
zAMoWl E N tA, s PEŁN EN lA WYMAGA Ń PRAWNYC H, WYKA z zAŁĄczoNYc H DoKU MENToW
PoTWl ERDzAJĄcYc H s PEŁN lA N l E PRzEz oF E RoWAN E DoSTAWY WYMAGAŃ oxneŚ loNYc
PPzEz zAMAWIAJĄCEGo
l

A.

Parametry techniczno

- użvtkowe oferowaneoo orzedmiotu zamówienia

PN-G-06021 :1997
lub rownowaznej

1

spełnia wymagania normy

2

zastosowany beton ma co najmniej klasę

J

zastosowany beton spełnia wskaznik
głębokościpenetracji wody pod ciśnieniem

4

przeznaczony jest do obudow

5.

6.

7

B.

H

okładzina typu B

(nalezy wpisaĆ jakiej
normy)

_c25l30

(wodoszczelnośc) W2
|ub rÓwnowazny

z kształtownikow stalowych V 25, V 29,

v

32t36

4 pręty nośne zgrzewane punktowo z
łącznikiem zbrojenia,

Zbrojenie (dla częŚci od 1 do 3)

Średnia min 05,5t 0,3mm
pręty kompozytowe a 7,0-7,5 mm oraz

zbrojenie rozporoszone

Zbrojenie (dla części4)

z włokien kompozytowych dla okładziny
gÓrn iczei kompozvtowei
Na kazdej okładzinie zelbetowejw miejscu widocznym, na jednej z czołowych
powierzchni będzie umieszczone tnłałei czytelne oznaczenie (cecha),
identyfikujące producenta _ oznaczenie wyrobu zqodnie z norma PN-G-06021 :1997

Przedmiot ofeńy spełnia następujące wymagania prawne:
oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i tizycznych i nie narusza
praw majątkowych i niemajątkowych, znakow handlowych, patentÓw praw autorskich osob trzecich oraz jest
zgodny ze złoŻoną ofertą przetargową'
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub
know-how przez przedmiot zamÓwienia zobowiązuję się przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu

przez Zamawiającego, a takŻe ponieŚc wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone
przezZamawiającego na rzecz osob trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.

c.

Załączone do ofeńy dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań

okreś lonych przez Zamawiającego.

1. oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładow
gorniczych w warunkach istniejących zagrozeń zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do S|WZ

2. Aktualny Ceńyfikat - wydany przez jednostkę ceńyfikującą w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany
przez jednostkę ceńyfikującą posiadającą uprawnienia w zakresie ceńyfikacji wyrobów będących
przedmiotem zamówienia, potwierdzający zgodnośĆ wykonania przedmiotu zamówienia

z

instrukcją

stosowania lub dokumentacja techniczną bądŹ techniczno_ruchową oraz potwierdzający, Że dany wyrob
można bezpiecznie stosowac w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gorniczych
nr certyfikatu ... ...

data wystawienia ...

data obowiązywania
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy: PPZZ|2229

o.o.

3. lnstrukcja stosowania lub dokumentacja techniczna bądż techniczno-ruchowa (DTR) wyrobu,
zawierająca między innymi: rysunki techniczne oferowanych wyrobÓw, parametry i warunki techniczne
zastosowania wyrobu, sposÓb montaŹu i demontażu, Wymagane środki bezpieczeństwa oraz szczegÓlne
warunki stosowania wyrobu, jezeli jego dotyczą'

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowania \AĄkonawcy)
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy: PR7Żl2229

o.o.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1)

Wykonawca' a w przypadku ofeńy wspólnej Pełnomocnik:
(pełna nazwa i adres)

2)

Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3)

Producent wyrobu

4)

Posiadanedokumenty,odniesienia:

oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów
górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

oświadczam,Że przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie

w opakowaniu zwrotnym tj.:

(jeżeli dotyczy wypełnia Wykonawca określającrodzaj opakowania)
*) W przypadku
braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako
opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

(pieczęć i podpis/y osoby/osob upoważnionych
do
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy: PRZŻ|2229

o.o.

Załącznik Nr 6 do SIWZ
MiejscowośĆ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWIADczEN tE WYKoNAWGY WsPoLNlE UBlEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWIENlE

oświadczam, Że

1)
2)
3)

:

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłoŚci albo jestem w stanie upadłościlub likwidacji oraz
o ogłoszeniu upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ
nie przewiduje zaspokojenia wiezycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz

uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawcow WspÓlnie składających ofertę
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

Nr sprawy: PPZZ|2229

Załącznik Nr 7 do SIWZ
;' );:.,l'-' : :_::l'

i

;

; ! j i,.'r,',,,

;,
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!i:, ; ;'.''',.,''

1.'

NIP

DATA

oŚWlADczENlE
Niniejszym oświadczamy, ze posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
przekraczające wysokośc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

przetarg nr: ...

z

o.o.

.

przewidywana data otwarcia ofeń:

wysokośc Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmienione wierzvtelnościwvnikaia z:

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

.

.

''

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

data wymagalności

wańoŚÓ

data wymagalności

wartośc

data wymagalności

wartoŚc

data wymagalnoŚci

wańoŚÓ

WARToŚc RAZEM:

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelnościwynikających z ww. faktur VAT do kwotyl-]
(słownie: )
stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadium Wymaganego w postępowaniu
pn.: I-J. oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie
pnez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do
kwoty [l
dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach okreśIonych
w $ 79 Regulaminu udzielania zamowień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęc i podpis osoby/osÓb upowaŻnionych do reprezentowania \Alkonawcy)

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/GłÓwnego

&

Sekretan Komisji Pnetargowej: Katanyna Dziurkowska

Księgowego

W

WEGLoKoKs KRAJ

Sp. z o.o.)
21

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy: PPJZ|2229

o.o.

Załącznik Nr 8 do S|WZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ S

.

z o.o.

UMOWA
zawarta w

dniu

....' w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa"):

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \AłdziałGospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 000008061B, NlP 653_000-48-65, REGoN 270034633,

BDo

000012274, wysokośćkapitału zakładowego: 173.321'000,00

Zamawiającym, W imieniu i na rzecz, ktorego działają

zł, zwaną w treściUmowy

1

2

a Firmą:

zarejestrowaną W
...pod numerem KRS...
.., będącą podatnikiem VAT iposiadającą numer
identyfikacyjny NlP ..
REGON
....
wysokoŚĆ kapitału zakładowego - ...
'.. ... PLN
'
zwanąw treŚci umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz ktÓrej działają:
1

2

s1

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1.

ProtokÓł końcowy

z

Podstawa zawarcia umowy

postępowania

o

udzielenia zamÓwienia potwierdzający wynik postępowania

o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa okładzin

do obudowy chodnikowej dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 288-5), nr sprawy: PRzzl2229.
ofeńa złoŻona przez \AĄlkonawcę.
Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).
górniczych zelbetowych

2.
3.

z

o,o'

s2

1.
2.
3.

4'
5.

Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest dostawa okładzin górniczych żelbetowych do obudowy chodnikowej
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej
288-5).

Wykonawca oświadcza, ze świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres świadczeniawynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym
w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, Że oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia
wszelkich ewentualnych roszczeń osob trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z realizaĄą
przedmiotu umowy.

W przypadku wystąpienia przez osobę tzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu

wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know_how przez przedmiot

umowy, \Ałkonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone pzez Zamawiającego na Żecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały
naruszone.

S e

kreta

z

Ko m i sj i P z eta rgowej : Kata

zy n a

D z iu

rkows ka

22

WĘGLoKoKs KRAJ s p. z

Nr sprawy: PF3Żl2229

o.o.

s3

1.
2'
3'
4.

5.

Cena i warunki płatności

WańoŚÓ umowy wynosi netto '............,.'.zł
Stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodniezZałącznikiem nr...... do Umowy.
WartoŚĆ umowy netto zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty
dostawy do magazynÓw Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transpońu oraz koszty

opakowania nie przewidzianego do zwrotu ioznakowania towaru. Wykonawcy nie przysługuje zadne
dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy. ZamawiĄącv, pomimo dochowania
nalezytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci nie zapewnia realizacji umowy
w pełnym zakresie.
Dla okreŚlenia ilościoraz terminu dostaw, Zamawiający składaĆ będzie Wykonawcy stosowne
zamÓwienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy sposoby przekazywania zamowień
Wy konawcy przez Zamawiającego:
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Pońalu Dostawcy), lub
przesłanie zamÓwienia faksem, lub
przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.

i

1)
2)
3)

6. W przypadku przekazywania

zamÓwień

w formie

elektronicznej zamÓwienia publikowane będą

W,,Pońalu Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamowienia. operacja ta połączona jest
z automatycznym Wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowania zamÓwienia na adres poczty
elektron icznej Wykonawcy.

Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy. Przedmiotowa zmiana nie
wymaga aneksu do umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Faktury za realizaĄę przedmiotu zamÓwienia \Ałkonawca wystawiac będzie Zamawiającemu w terminie
wynikającym z właściwychprzepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamowienia
potwierdzon ego przez magazyn Zamawiającego.
Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu pzedmiotu umowy w sposÓb

7.
8.
9.

rzetelny, zgodny

z

i

umową

stanem rzeczywistym,

a

takŻe

stosowanym w Polskiej KlasyfikacjiWyrobow i Usług (PKW|U).

w sposob zgodny z

nazewnictwem

11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów,

12'

13.

14'
15'
16.
17

'

'18.

19.
20.

21,

&

Se

wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚĆ wobec
Zamawia1ącego za real izację przedmiotu u mowy.
W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak i zobowiązań odbywaĆ się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj..
....... Rozliczenia
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
wynag rodze nia za rea izację przedmiotu u mowy.
Fakturę naleŻy wystawiÓ na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,4'|-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary
i przesłac na powyŹszy adres.
W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu'
Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 7, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez Zamawiającego
oraz numer zamowienia.
Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu
od bioru pzed m iotu zamowien ia potwierdzonego przez Zamawiającego.
\AĄtklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejności na poczet
naleznoŚci głownejwskazanejw tytule pzelewu (ań. 451 s 1 Kc nie stosuje się).
Numer rachunku rozliczeniowego \^/vkonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na
l

fakturach.
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22. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego

na

o.o.

złoŻonej

u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie

23'

Zamawia1ącem u faktu ry koryg ującej.

Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi

z

umowy (naleznośĆgłÓwna, naleznoŚc uboczna' w

tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym W szczegÓlności zabezpieczenie,
przewłaszczenie, obciąŻenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod
nieważnoŚci.

zastaw,
rygorem

24. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o'".

treści:

25. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendazowych od daty jej dostarczenia

26'

do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niż w terminie płatnościfaktury pierwotnej.

Zamawiający jest uprawniony

do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
iniewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia pzez

Zamawiającego o potrącen

i

u.

27. Strony ustalają jako datę zapłaty pzez Zamawiającego datę obciązenia rachunku
28.

Zamawiającego.
Zamawia1ący oświadcza, Że będzie realizować płatnościza faktury
podzielonej płatności,tzw' split payment'

z

bankowego

zastosowaniem mechanizmu

29. \Ąłkonawca oświadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' - Prawo bankowe (Dz. U.
22019 r. poz.2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

30. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ZamawiĄący jest uprawniony
do złoŻenia zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. 22019 poz. 900 zezm.).

Że jest

31. ZamawiĄący oŚwiadcza,

o

NIP 653 000 48 65.

czynnym podatnikiem podatku

od

towarÓw

i

usług

32. Wykonawca oświadcza, ze:
1) jest czynnym podatnikiem podatku

2)

NIP

...

.,

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

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług

33' Jezeli

ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
34. Zamawiający oświadcza, ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
35. Wykonawca oświadcza, ze jego właściwymurzędem skarbowym jest .'.
36. 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.
37. Zamawiający oświadcza, ze posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowych.
38. Wykonawca oświadcza, ze posiada
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowych.
39. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym
mowa w ust. 37 i 38 powyzej.
40. W przypadku opóznień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.
41. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \ĄĄlkonawcy,
ZamawiĄący obciąŻy Ękonawcę kosztami transpońu w wysokoŚci poniesionej pzezZamawiającego.

status

s4

1.
2.

3'

Termin obowiazvwania umowv
Umowa obowiązywaÓ będzie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 roku.
ZamÓwienie nie moŻe byĆ doręczone poŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Termin realizacji dostaw - do 7 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

s5

Gwarancia i postepowanie reklamacvine
Wykonawca udziela gwarancji:
miesięcy licząc od dostawy przedmiotu zamÓwienia do
magazyn u Zamawiającego.

2

3

&

W

uzasadnionych przypadkach Zamawia1ącv przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin
zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, ZamawiĄący złoŻy \Ań7konawcy
pisemną reklamację. \Ąfukonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem
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naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzielic Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi
czy reklamację uznaje iwskazaĆ sposob jej załatwienia' Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego

po dniu

4.
5.
6.
7.
8.

przekazania, drogą faksową

do Wykonawcy.

lub

elektroniczną, przez Zamawiającego reklamacji

Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone og lędzi ny w obecności przedstawiciela Ę konawcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązanv jest dostarczyc, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z zapisamig 10.
W przypadku rozbieŻnościstanowisk, co do uznania reklamacji, ZamawiĄący moŹe zlecic wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktory zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określoneprzez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami s 10.
WysokoŚÓ kosztÓw badań określikazdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostaÓ objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot umowy.

s6

I

Badania kontrolne
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie jego zgodności
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi oraz wydanymi
certyfikatami przez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do ceńyfikowania wyrobow, lub
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub

1)
2)
3)

laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę
uprawnioną do ceńyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarÓw stanowiących przedmiot

umowy.

2.
3

Zamawia1ący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.

Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi

w

zawiadomien ia Wykonawcy drogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

drugim dniu roboczym licząc od daty

1)
2)
3)
4)

4

numerze dowodu dostawy pańii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym
oddziale i magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana probka towaru,
terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednoczeŚnie Jednostkę,
ktorej zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania probki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada Zamawiający tj.:
Kopalnia, w którejzostanie pobrana prÓbka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz jejoznaczenia

w dogodny dla niego sposob.

\Alkonawcy

i

Zamawiającemu

nie pzysługuje prawo

5

6.

W

uczestniczenia

organizowanym i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą

Z

,

procesie badawczym

o ktÓĘ mowa w ust'

1

.

pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokoł zawierający,
co najmniej, informacje określonew ust. 3, ktory podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i MagazynÓw lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
ProtokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
ZamawiĄący, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel \Ałkonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek
towaru do badań.

7.

W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu

prÓbki towaru do badań,

protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu' a Wykonawcy nie przysługuje prawo

wniesienia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pobierania.
8.

9.

&

W przypadku wydania pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o

ktÓrej mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośÓ prÓbki towaru z wymaganiami okreŚlonymi w ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o ktÓrych mowa w ust. 8:
1) \Ąłkonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilościrÓwnej wielkoŚci nierozchodowanej dostawy,

S e k reta

ru Ko m i sj i P n et a rg owej : Kat

a

zy n a

Dz

i

u

rkow s ka

25

Nr sprawy:

10.
11.

12'
13.

PvŻl2229

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o.o.

o ktÓrej mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10,
z zastrzeŻeniem ust. 1 1'
2) \Ałkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia
iwydania opinii,
3) Zamawiający moŻe zleciÓ, powtÓrne badania kontrolne prÓbki tożsamego towaru z losowo
wybranej dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuzytego do powtornych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwydania opińii,
niezaleŻnie od uzyskanych wynikÓw,
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktorej mowa w ust. 1 mogą stanowic przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn leŹącycń
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa w ust.
1, podlega zwrotowi na lzecz \Ąfukonawcy jego transpońem i na jego koszt.
W pzypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, oktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontaŻu iwytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw
W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno organizacyjnych
oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę ceńyfikatami.
W audycie, o ktorym mowa w ust. 12, oprocz upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyc, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwniez przedstawiciele akredytowanej jednostki
ceńyfikującej.

s7

1.
2.
3.
4.
5'
6.
7.

Obowiazki Wvkonawcv

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamÓwienia zgodny ze złoŻonąofeńą.

Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiająóego miejsca

w terminach określonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, ze uzgodniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostaĆ wydany Zamawiającemu W opakowaniu zwyczajowo przyjętym
dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.
\Ąłkonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transpońem własnym
koszt własny
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary.
Towar winien byÓ oznakowany W sposób umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Termin realizaĄi dostaw 7 dni od daty pzekazania zamÓwienia. Realizacja dostaw odbywac się będzie
na podstawie zamówień wystawionych przez kopalnie.

i na

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez

Zamawiającego z naleŻytą starannoŚcią. ZamawiĄący, pomimo dochowania należytej staranności,
z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci nie zapewnia realizacjizamowienia w pełnym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarów w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
zastrzeŻeniem, ze
całkowita wartoŚĆ dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
o przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomic Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Brakiw dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podać \AĄkonawcy do wiadomoŚci pisemnie
lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. \Atlkonawca winien w ciągu
3 dni roboczych od powiadomieniazĄąć stanowisko, co do brakÓw w towarze.
11. Jeżelizajęcie stanowiska nie nastąpiw tym terminie to brakujący towarZamawiający będzie uwaŻałza
niedostarczony
12. Z chwilą rozpoczęcia realizaĄi dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do magazynu
Zamawia1ące1o z kaŻdą pańią wyrobow sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdzające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przezZamawiającego:

B.

z

9.
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Przy pierwszej dostawie:
certyfikat, wydany przez jednostkę ceńyfikującą w zakresie ceńyfikacji dobrowolnej wydany
przez jednostkę certyfikującą posiadającą uprawnienia w zakresie certyfikacji wyrobow
będących przedmiotem zamowienia, potwierdzający zgodnoŚc wykonania przedmiotu
zamowienia z instrukcją stosowania lub dokumentacją techniczną bądz techniczno-ruchową
oraz potwierdzający, Że dany wyrÓb moŻna bezpiecznie stosowaĆ W podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gÓrn iczych.
b) instrukcja stosowania lub dokumentacja techniczna bądz techniczno_ruchowa (DTR) wyrobu,
zawierĄąca między innymi: rysunki techniczne oferowanych wyrobÓw, parametry
iwarunki techniczne zastosowania wyrobÓw, sposÓb montaŻu i demontaŻu, Wymagane Środki
bezpieczeństwa oraz szczegÓlne warunki stosowania wyrobu, jezelijego dotyczą.
Pzv każdeidostawle:
1) deklaracja zgodności- jezeliw procesie badań ioceny brała udział jednostka ceńyfikująca, to ten

a)

2)
3)
4)

fakt powinien byĆ odnotowany w deklaracjizgodności,

świadecMo jakości pzedmiotu umowy, które zawierać będzie między innymi: nazwę wytwÓrcy

wyrobu, numer partii, ilośÓ sztuk, nazwę i adres odbiorcy, datę produkcji, znak kontrolijakości,
karta gwarancyjna,
dowÓd wydania materiału (\AZ).
i

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania W Pońalu Dostawcy WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. dowodow dostaw oraz dołączania wydrukow do kaŻdej realizowanej dostawy.

Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektronicznąo mozliwości odbioru opakowań

w terminie:
5.

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań.
Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o mozliwości odbioru opakowań

zwrotnych, nie dokona ich odbioru, Zamawiającv ma prawo:
1)

dostarczenia opakowania zwrotnego

z cennikiem przewoŹnika,
2)

un

do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy,

zgodnie

ieszkod liwien ia opakowan ia zwrotnego na koszt Wy konawcy.

s8

1'
2'

3.
4.

Obowiazki Zamawiaiaceqo

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamÓwień, ktore będą podpisywane lub przekazywane
(w przypadku zamowień elektronicznych) przez osoby upowaŻnione ze Strony Zamawiającego.
Zamówienie winno określac:

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

identyfikatoryumowy,
datę i numer zamÓwienia,

przedmiotzamÓwienia,

iloŚci ijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,

ogÓlną wańośĆnetto zamowienia

termin realizaĄi zamÓwienia,
miejsce dostawy.

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest branzysta sporządzający

zamÓwienie.

Zabezpieczenie ŚrodkÓw technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.

se

Zakres zeczowv przedmiotu umowv
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ.

s10

1

Kary umowne i odszkodowania
W razie niewykonania lub nienaleŻytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wańości netto niezrealizowanej częściumowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okolicznoŚci' za ktÓre odpowiada Wykonawca, w tym przypadku
nie ma zastosowania lit' b i lit. c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dnia odstąpienia
od umowy,

b) W

wysokoŚci 10o/o umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo

w niezrealizowanej częścizamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamowienia z powodu

okoliczności, za ktÓre odpowiada \AĄlkonawca,

&
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c)

w wysokoŚci 0,2oh umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w zamÓwieniu,
nie dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia
towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%.
W przypadku definitywnego braku realizacji zamÓwienia lub jego częŚci, W sytuacji
gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna rÓwna jest wańoŚci niezrealizowanego
zamowienia. Za definitywny brak realizacji zamÓwienia lub jego częŚci uznaje się
w

szczegolnoŚci oŚwiadczenie \Afukonawcy o odstąpieniu od realizacji zamÓwienia
częŚci oraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji

lub jego

d)
e)

zamowienia lub jego częściosiągnie wańoścniezrealizowanego zamowienia lub jego częŚci.
w wysokoŚci 0,2o/o wańościnetto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty
dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa W s 5
ust, 3,

wartościnetto podlegającego wymianie towaru za kaŻdy dzień zwłoki
lub7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1,
2) Zamawia1ący zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
a) W wysokoŚci 10% umownej wańoŚci netto towaru określonegokażdorazowo
w niezrealizowanym zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu
oko icz n oŚci, za ktÓ re od powiad a Zamawiający'
b) W wysokości0,1o/o umownej wańoŚci netto zamÓwionego i nieodebranego z winy
Zamawia1ącego towaru za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opÓŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamowienia, Zamawiający uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloŚÓ odpowiada iloŚci towarÓw z dostarczeniem
ktorych \Ąlkonawca się opÓznia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻszą
od ceny wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę roŻnicą pomiędzy
ceną, po 1akie1Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
ZamawiĄący niezaleŻnie od zastrzeŻonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych do wańości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych

w wysokoŚci

0,2o/o

(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust. 5

l

2

3.

korzyŚci.

W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych' wezwanie do zapłaty
stanowiÓ będzie nota księgowa
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
datę dostarczenia pańii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne
dla dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

4.
5.

1)

2)
3)

datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją

Zamawia1ącego, przekazaną Wykonawcy, lub
datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branŻysta
jed nostki organ izacyjnej, która wystawiła dan e zamÓwien ie.

6

1.

s11
odstapienie od zamówien ia
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawia1ący moze odstąpic od realizacji zamÓwienia
zprzYczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyĆ kary umowne zgodnie z postanowieniami
$10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,

1)
2)
3)
4)
5)

2.
3.

&

S e

otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii towaru,
co do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia rek|amacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z$ 10 ust.1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wańości reklamowanego towaru,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłokiw dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z $ 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wańości reklamowanego towaru,
nabycia pfzez Zamawiającego
innego kontrahenta towarÓw, W iloŚci wyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem \ĄĄlkonawca się opÓŹnia.
odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn leŻących po stronie \A/ykonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamÓwień uwaŻa się
za skuteczne.

u

Dopuszcza

się

odstąpienie

od

realizaĄi zamÓwienia

po

aZamawia1ącym. W takim pzypadku nie nalicza się kar umownych.
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Odstapienie od umowv
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagrozenia bezpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracownikÓw. Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30
dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę pzepisow frawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. W takim przypadku Ękonawcy przysługuje wynagrodzenie
nalezne mu z tytułu wykonania częŚci umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)

2

w przypadku:

1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności|ub czynnoŚci
objętej przedmiotem zamÓwienia, jezeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
-Zamawia1ącemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy
ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu

3

wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego w odrębnym oświadczeniu,
w pzypadku:
1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwoŚĆ wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw produkcji lub potencjału ludzkiego
do sa modzi el n ej real izacj i przez Zamawiającego Świad cze ń objętych u mową.
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym ze świadczenie objęte umową
nie moŻe byc zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn leŻących po stronie
Wykonawcy, przy czy m za'.
a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę
od realizacji umowy w całoŚci lub w części
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob
niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych pzezZamawiającego'

s13

Och rona danvch osobowvch

Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych ŚrodkÓw ochrony
danych osobowych pzetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa
a w szczegÓlnoŚci z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04'2016 r' w sprawie ochrony osÓb fizycznych
w związku z przetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

z

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2

3

Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Strony oświadczają, ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znĄąprzepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia
u

4

prawn iające do

p

rzetw arzania

da

nych osobowych.

Strony oświadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizaĄą umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizaĄi jej pzedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne
do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Śtron
Umowy.

s14
Pzetwaaanie danvch osobowvch
Zgodnie zart. 13 ust.1 iust.2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2o161679zdnia27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogÓlne 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 (41-94o) pzy ul. Gen.'J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \ĄłdziałGospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-00o-48-65, REGoN:270034633;
BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej

2.
3.

&

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@weolokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyĆ reprezentantÓw,

Sekretan Komisji Pnetargowej: Katanyna Dziurkowska
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właŚcicieli lub pracown ikow Wykonawcy.

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 ań. 6 ust' 1 lit. f) RoDo.
PrzeMvarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze,
ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie

4

5.

RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyŻszych celow' Administrator moŹe udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom

ań. 6 ust. 1 lit. c)

o

świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezp|eczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez

udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
przeM'tarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych

osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

Dane osobowe Ękonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamowienia a takze 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane

7

zgodn ie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych olaz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przeMvarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul' Konstytucji 76 adres e-mail:
iod@weg|okokskraj.pl , tel.32 71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ pzetvvarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformowac W imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośc
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe zawańe
są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu

8

I

10

o udzielenie zamÓwienia, o:

1 ) fakcie pzekazania danych osobowych Administratorowi
(Zamawiającemu);
2) przetw arza n u d a nych oso bowych pzez Ad m n strato a (Zamawiające go)
i

i

- (jezelidotyczy)

11

i

r

z arl. 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaÓ W imieniu Administratora
(ZamawiĄącego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktorych mowa w ust' 10, przekazując
im treŚĆ klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
\Alkonawcę jako zrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator
Zgodnie

(Zamawiający) - (jeŻeli dotyczy)

s15
Nadzór wv n i kaiacv z zarzadzen ia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest do pzestrzegania przepisÓw prawnych w
zakresie ochrony środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp' z o.o., zamieszczonej na stronie www.weolokokskrai.pl zakładka Dostawcy.

s16

1.

Zasadv etvki
Wykonawca nie moŻe naruszaĆ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także 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 art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2oo2 r.
o odpowiedzialności podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (Dz. U. 2o19,

poz. 628 t.j.),
popełnienia czynowwskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. 22019 r. poz.1010 t.j.)
Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, ze nie wręczał i nie wręczy zadnej darowizny lub prowizji;
jak rÓwniez nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
Zamawiającego W związku z zamÓwieniem lub Umową.

2)

2'
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1'

ochrona taiemnic pzedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy
i

do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określonyw Umowie, atakŻe do zachowania

w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich pzez Strony
w innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby naraziÓ interesy Stron w czasie obowiązywan|a lub

2.
3.
4.

po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości,Że wszystkie dane będące przedmiotem
bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZamawiającego.

\Ąłkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca pzyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraŻnej
zgody Zamawia1ącego nie mogą byÓ przez MĄkonawcę' jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby,
za ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚć, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawia1ącego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub

1)
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana wzez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
5.

poufnoŚci.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

1)

jest takze

dopuszczalne

\A/ykonawca może w

razie potrzeby dziel|c się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji pzez podwykonawcÓw;

2)
3)

6.
7.
8.
9.

Wykonawca moze ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moze ujawniaÓ informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane do
zachowania ich poufnoŚci'
\Afukonawca zobowiązuje się, Że wszelkie dane i informacje uzyskane W związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawia1ącego 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.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczĄąc je przed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnościStrona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego

s18

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

z dnia

5 sierpnia 2010

s1e

1.
2'
3.
4'

&

Se

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚciza niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻelijej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, niepzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziałaÓ przy zachowan u nalezytej staran noŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskiŻywiołowe np' poŻar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłócenia w funkcjonowaniu transpońu,
i

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i pzewidywanych skutkach dla Umowy.
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5.

o.o.

Jezeli okolicznoŚĆ siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

s20

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

Ytotn.tu.

..

ter.

tel.

....

jŁ]:'

osobą odpowiedzialną za

:::'":::-:::l1T:l'*

2.

i

e-mail

Ze strony \Ań7konawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

:':-:::
3.

.. e- mair
..... e- mail ...
przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją

...

ter

e-mair

ż.ni.n" oroń óop"',.j?1"i;r"ń i; ,"o.1,l,i": ńvń"g" t"i'y
o przeprowadzonej zmianie
"nersu. jest pisemne powiadomienie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizac1ę umowy, Wymagane
drugiej strony umowy.

1.

2.

3.
4.

5.
6'
7.

s21
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązany jest, 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), a także wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wynikających
z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego'
Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawia1ącego, wykonujących na rzecz firm obcych
czynnoŚci, ktÓre na podstawie pzepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiające g o wi edzy o powyższych o ko icz n oŚci ach.
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygaÓ 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, Spor poddany będzie
do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy póŹniejszego
niŻ określony w umowie.
1) w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
2) po przekazaniu zamÓwienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez
informację o zmianie terminu realizacji zamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz
pienruotny termin realizacji. W kazdym przypadku mozliwa jest zmiana terminu realizacji
zamÓwienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e_
l

mailem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej waŻnoŚci formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu

ze

Stron.

dla

kaŻdej

Załacznikido umowv:
Załączniknr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia (według Załącznika nr'1 do slWZ)
Załącznik nr 2 - Ceny jednostkowe netto dla poszczegÓlnych pozycji przedmiotu zamÓwienia
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