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KOW ZAMOWIENIA

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

_940 Piekary Śląskie, ul' Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
41

NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej : www.weqlokokskrai. pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PRoFlL NABYWGY - ad res internetowy : https //dostawcy-weą l okoks. coiq. b iz/
:

lt

lnformacje podstawowe:
1. Nlniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o-'o'
zwanym w dalszej częŚci SlWZ Regulaminem.
2. WŁc]ą9 z Regulaminu, o ktorym mowa w ust'1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. w Profilu Nabywcy.

Iil.

opis przedmiotu zamówienia.

1.

2'

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
,,Bobrek- Piekary" w 2020 roku (gr. mat. 295-,1).

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe

okreŚ|a Załącznlk Nr 1 do

slwz.

3. Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawia1ącego z na|ezytą starannością' Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staranności
z uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym

4.
5.

6.

zakresie.
Zamawiający dopuszcza mozliwośÓ składania ofeń częŚciowych na poszczegÓlne częścizamowienia
(zadania), ktore wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana ofeńa winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania. Liczba częŚci zamÓwienia
(zadań) wynosi 6.

Zamawiający dopuszcza możliwoŚc złoŻenia oferIy przez jednego \Afukonawcę na jedną lub więcej
częścizamówienia (zadania).

7. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci

zamawianych towarow W ramach
poszczegolnych pozycji asortymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb
z zastrzeŻeniem, ze całkowita wartośćdostaw nie przekroczy wańościumowy oraz, Że ceny

8.
9.

jednostkowe poszczegolnych pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
ZamawiĄący nie zamierzazawrzeQ umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwościskładania ofert wariantowych.

IV

Termin rea!izacji zamówienia i warunki gwarancji.
1. Umowa obowiązywac będzie od dnia zawarcia umowy do31.12.2020 roku.
2. ZamÓwienie nie może być doręczone pÓzniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
3' Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającym
z ueczywistych potrzeb Zamawiającego.
4' Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną
na zasadach określonychw oWRD (ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw).
5. SzczegÓły dotyczące gwarancji określonow Załączniku nr 1 do slwz.

V

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

o

udzielenie zamowienia mogą ubiegać się Wykonawcy, ktÓrzy spełniają następujące warunki dotyczące:
posiadania wiedzy i doŚwiadczenia, to znaczy'.
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postę powaniu o udzielenie
zamowienia, a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okres ie, wykonali/ wykonują

1)
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dostawy W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia Warunku o łącznej WańoŚci netto nie
mniejszej niŻ:400 000,00 PLN.

Za zakres dostaw potwierdzający zdolnośćWykonawcy do naleŻytego wykonania zamÓwienia
Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym pzedmiot
zamÓwienia, tj. zarÓwno dostawy materiałow toŻsamych z przedmiotem postępowania, jak rÓwnieŻ
dostawy materiałÓw rodzajowo podobnych, tj. dostawy wszelkiego rodzaju stojakow.

2)

W przypadku Wykonawaow, przedstawiających wartościwykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, w ktÓrym dostawy wykonano, a W przypadku dostaw wykonanych
w bieżącym roku wg średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa
termin składania ofert. W związku z powyŻszym wartościwykonanych dostaw określone w walutach
obcych należy wyszczegÓlniÓ oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego'
sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
a) uzyskali przychod netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,
a jeŹeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstawie
,,Rachunku zysków i strat'' pozyĄa Przychod netto ze sprzedazy produktÓw, towarÓw
i materiałÓw lub Przychod netto ze spzedaŻy i zrÓwnane z nimi o wańości nie mniejszej niz
okreŚlona w pkt. 1, dla całoŚcizamÓwienia.
W przypadku WykonawcÓw 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 Średniego kursu 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 ofeft.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendanowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniegokursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca

b)

3) nie

roku obrotowego.
znajdująsię w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,

zalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwego
i zdrowotne

4)
5)

or9anu,

nie znajdowania się W stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem Wykonawców,

ktÓrzy

po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

zamÓwienia.

do

wykonania

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonychpnez Wykonawców, a Wymaganych przez Zamawiającego

dokumentów i oświadczeń.

Vl.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
przedłożeniawraz z ofeńą :
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złozone na druku do Formularza
ofertowego stanowiąceg o Załącznik 2 i 2a do SIWZ;
2) wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,
a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wańoŚci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw oraz dokumenty potwierdzające, ze te dostawy zostały
wykonane nalezycie - zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 4 do SIWZ;
3) rachunku zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok _ za ten okres. W przypadku WykonawcÓw, ktorzy

4)

na podstawie przepisÓw odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu poprzedni;
dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zaleganiaz uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
a) aktualnego zaśwladczenia naczelnika
skarbowego potwierdzającego,

urzędu

ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkÓw , lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane
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na raty

prawem zwolnienie, odroczenie
rozłoŻenie
zaległych płatnoŚci
lub wstrzymanie W całościWykonania decyzji właŚciwego organu - Wystawione nie Wcześniejniz
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

aktua|nego zaŚwiadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wcześniejniż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń,

dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji |ub upadłości:

a)

aktuaInego odpisu z właściwegorejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie znajdowania się
w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \AlkonawcÓw, 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 upływem terminu składania ofeń, a dla \AlkonawcÓw, ktÓrzy prowadzą
działalnoŚÓ na podstawie innych dokumentow - ten dokument;

W stosunku do Wykonawców, ktorych upadłoŚć ogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu oryginał lub kopia,

6)
7)

poŚwiadczona przez \A/ykonawcę za zgodnośÓ z oryginałem w/w postanowienia Sądu.
dowodu wniesienia wadium - kopia poŚwiadczona przez \AĄkonawcę za zgodnoŚc z oryginałem.
oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodnoŚc z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania ofeńy
w imieniu \Ątlkonawcy, jeŻeli upoważnienie do podpisywania ofeńy nie wynika przedstawionych
dokumentów,

B) jezeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentow, o ktÓrych mowaw pkt4 _ 5 składadokumentywystawione wkraju, w ktÓrym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 2 - 5 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych do
wykonania zamÓwienia lub zdolnościachfinansowych innych podmiotÓw, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw' Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reatizacji zamÓwienia, w szczegótności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia'

vil,

lnne dokumenty

w celu

potwierdzenia,

że oferowany pzedmiot

wymaganiom okreśIonym przez Zamawiającego.

zamówienia odpowiada

W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym w S|WZ
Zamawiający Żąda również przedłożenia wraz z ofeńą następujących dokumentów ioświadczeń:

1)
2)

/ oświadczeń wymienionych w cz. lll Załącznika Nr 1 do SIWZ,
oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnośćz oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania oferty
w imieniu Wykonawcy, jeŻeli upowaŻnienie do podpisywania ofeńy nie wynika z prżedstawionycń

dokumentÓw

dokumentÓw.

vilt.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośÓ za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będz ie prowadz ił wyłączn ie z u stan owio ny m pełn o mocn kie m.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspolnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byĆ podpisane pŻez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegolnych \A!konawcÓw składających ofertę wspÓlną.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspolnie, do oferty nalezy załączyÓ:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
i

WykonawcÓw,

2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdeg o z WykonawcÓW, potwierdzające,
ze nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,n ie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem
Se
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zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty za|egłych płatnoŚci lub wstrzymanie W całoŚci

wykonan ia decy zji właŚciwego organ u,

5.

6'

o

za wykonanie przedmiotu zamÓwienia złoŻone
zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ.
Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaÓ, Że warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwieńia iub
zdolnościfinansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośĆzałączyc Wymagane dokumenty. Jezeli
jeden z WykonawcÓw spełnia określone przez Zamawiającego warunki mozna przedłozyÓ tylko
3) oŚwiadczenie

so|idarnej odpowiedzialnoŚci

|ndywidualnie pnez kazdego z \ĄkonawcÓw,

dokumenty jego dotyczące.

W

przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez WykonawcÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia z treścigwarancji musi wynikac, ze odnosi się ona zaiÓwno

do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwniez do wszystkich pozostałych Wykonawóow
ubiegających się o udzielenie zamÓwien|a

tx.

wspÓlnie

opis sposobu przygotowania ofeńy:

1.
2.
3.
-

ofeńę w formie pisemnej naleŻy złoŻyc w oryginale, w jednym egzemplarzu'
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.

Formularz ofertowy naleŻy złoŻyÓ w dwoch formach tj.:
elektronicznej - na stronie internetowejw Profilu Nabywcy, jako osobny plik:
https://efo.coio. biz
papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2 i 2a do SIWZ,(dokumenty powinny byĆ wypełnione,
wydrukowane i podpisane pŻez osoby upowaznione)
W przypadku rozbieżnościdanych złoŻonych w formie papierowej

4.

5.
6.
'
8.
7

9.
10.

jest oferta złożona w formie pisemnej'

z wersją w portatu online, wiążąca

ofeńa składa się z:
a) Formularza ofeńowego sporządzonego zgodnie ze wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 i 2a

b)
c)
d)
e)
f)

do SIWZ,

oświadczeń/ dokumentÓw, o ktÓrych mowa w częściVl- Vlll stwz.

oŚwiadczeń / dokumentow wymienionych w cz.lllZałącznika Nr 1 do S!WZ.
Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osob podpisujących ofertę nie wynika
rejestrowych.

z

dokumentow

oświadczenia o zapoznaniu się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień WĘGL9K6KS
KRAJ Sp. z o.o.
oświadczenia o zapoznaniu się z S|WZ oraz przyjęciu bez zastrzeŻeń jej postanowień.

TreŚĆ ofeńy musi odpowiadac treści Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia pod
rygorem
odrzucenia oferty, zgodnie zg27 ust. S punkt 2) lit. a) Regulaminu.

oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byĆ sporządzone w języku polskim, pismem czytelny
i tnłałym. Dokumenty sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykońawcę
na język polski i wrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.

ofeńa powinna zawierac spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oświadczeń (załącznikÓw).
Wykonawca w formularzu ofertowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
ofeńa oraz wszelkie oświadczenia wymagają podpisu osÓb uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy.
UpowaŻnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być
dołączone do ofeńy w oryginale lub musiwynikać z przedstawionyóh dokumentow.

11' Wszelkie poprawki dokonane w treściofeńy (przed jej złoŻeniem) muszą być naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofertę'

12. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna być zszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane plzez
Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalnośĆitp.) nie podlegają ocenió.

13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być
złoŻone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem -przóz
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania. Ponadtb, dokumenty
sporządzone w języku obcym muszą byó składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14' Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzaĆ spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału

w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie pÓŹniej niŻ w dniu, w ktorym upłynąłtermin składania ofert.
15. Cena ofeńowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do SIWZ.
16. Cena ofeńowa musi uwzględniaĆ wszelkie koszty związane z realizaĄąprzedmiotu zamÓwienia.
Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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17. Jezeli Wykonawca zamierza zamieściĆW ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
Wrozumieniu przepisÓW o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010 t.j.) nie
pÓzniej niz w terminie składania ofert, musi zamieściĆadnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktorego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podaĆ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treśckaŻdy zainteresowany moŻe legalnie
poznac. W szczegolności nie moŻna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji warunkÓw płatnoŚci' lnformacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa \AĄkonawcy powinny zostaÓ przekazane w taki sposÓb, by Zamawiający
mogł z łatwoŚcią określiĆzakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie
traktowany jako jednoznaczny zezgodą na włączenie całościprzekazanych dokumentow i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonychw ustawie.

x.

Wadium.
Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium w wvsokości:
- dla zadania nr
1.000,00 zł
- dla zadania nr
3.000,00 zł
Dla pozostałvch zadań Wvkonawca nie wvmaqa wniesienia wadium.
Wadium moze być Wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1.

2.

3.
4.

3 4

a)
b)
c)
d)

w pieniądzu,
w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych,
w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKoKS KRAJ Sp' z o.o.
Termin waznościwadium musi odpowiadac co najmniejterminowi związania ofertą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, naleŻy

złoŻyg^ w KA_SIE KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom (czynna w godz.
od 730 do 1030 iod 1130 do 1430) w formie oryginału dokumentu przed upiywem terminu skłaóania

ofert.

5.

do k

u

Kopię tego dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenianależy załączyć do pozostałych

m

en

tow ofe rźowy c h.

Wadium w pieniądzu na|ezy wpłacac przelewem na konto bankowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
BGz BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpÓŹniej do dnia igodziny
składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na przetarg nr PRŻ't2209 pn.

Dostawa stojaków indywidualnych hydrauIicznych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

6.
'
7

8.

z o.o. KWK

,,Bobrek- Piekary" w 2020 roku (gr. mat. 295-1).
oryginał lub kopię tego dokumentu należy załączyćdo pozostałych dokumentów ofełźowych'
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosiWykonawca.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofeń.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez WykonawcÓw wspolnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia z treści gwarancji musiwynikac, Że odnosi się ona zarÓwno

do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwnieŻ do wszystkich pozostałych WykonawcÓw

9.

ubiegających się o udzielenie zamÓwienia.
Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawierac bezwzględne

podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia

wymienionych w Regulaminie.

do

wspÓlnie

i nieodwołalne zobowiązanie
wypłaty kwoty wadium W przypadkach

10. Wykonawca zamierzający złoŻyćwadium w formie zaliczenia wierzytelnościskłada oŚwiadczenie
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących \AĄkonawcy do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. ul. Gen. J' Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy
sprawdza mozliwoŚc zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iŻ na poczet
wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem ńymójalnosci przypadającym

minimum na

Po

1

dzień przed planowanym terminem otwarcia

ofeń.

pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje naleznoŚci W systemie. oŚwiadczenie
potwierdzone przez Dyrektora ds. finansowych lub GłÓwnego Księgowego, stanowiĆ będzie dowod
wniesienia wadium ijest składane przez Wykonawcę wraz z ofeńą przetargową. Wzor oŚwiadczenia
dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci przysługujących Wykonawcy ubiegającemu
się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik Nr 7 do slwz.
11' DowÓd wniesienia wadium - kopię poświadczonąprzez Wykonawcę za zgodnoŚÓ z oryginałem _
naleŻy załączyÓ do oferty.

12. Ękonawca, ktory złoŻy ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez
Zamawia1ącego, a jego oferta będzie odrzucona.
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13' Zamawiający zwraca Wadium Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po Wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub po uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, ktÓrego ofeńa
została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktorego ofeńa została wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia ządano. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofał ofertę przed upływem terminu składania

ofert.

14' Wadium zwraca się w tej samej formie , w jakiej zostało wniesione.
15. Zamawia1ący moŻe zatrzymaÓ wadium wraz odsetkamijezeli:

a) Wykonawca odmowił podpisania umowy w sprawie zamÓwienia na warunkach okreŚlonych
w ofercie,

b) Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy, jezeli żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
d) w przypadku okreŚlonym w ust. 1B.
16. Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zahrzymaniawadium.
17. Po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upoważniona moŻe poinformować
Wykonawcę, o moŻliwoŚci odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
z KASY KWK Bobrek - Piekary w okreŚlonym terminie. W przypadku jej nieodebrania przez
Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji z postępowania i zarchiwizowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
1B' Wadium ulega zatzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferly pzez \AĄkonawcę po otwarciu ofeń
przez Komisję Przetargową.
xt

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy.

xlt

Kryteria oceny ofeńy:
1' Kryterium oceny- najniższa cena (G)- waga 100 %
2. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory zaoferuje
najniższą cenę realizacji zadan ia.
3' ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.

xil!.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
1. ofeńa ostateczna uzyskiwana jest:
'1) spośrÓd złozonych ofeń,

2) w drodze aukcji elektronicznej:
a) Komisja Przetargowa moŻe przeprowadzic aukcję elektroniczną, jezeli do postępowania
zostaną złoŻone co najmniej 2 ofeńy nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja
elektroniczna zostanie przeprowadzona pod adresem:
h

ttps /la
:

u

kc i e-weq o ko ks. c oi o. b izl
I

n

owe.

nh

n

b) Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosowaĆ będzie kryterium ceny.
c) Wymagania sprzętowe dla uŻytkownikow systemu zostały okreŚlone na stronie internetowej:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. iDostawcy/Aukcje niepubliczne/Strona głÓwna.
d) lnformacje dotyczące aukcji elektronicznejzostaną przekazanewrazz zaproszeniem do udziału
w aukcji.

e) W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną
przyjmuje się złozoną pisemną ofeńę.

3) licytacji

ustnej:

Wykonawcy, ktÓrzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej w miejscu
wskazanym przezZamawiającego powinni złoŻyć ofeńę ostateczną za pośrednictwem faxu lub
poczty elektronicznej. W pzypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja
Przetargowa przyjmuje ofeńę wstępną jako ostateczną, lubloraz

2.
3.
4'

4) negocjacji,
W przypadku złoŻenia jednej ofeńy Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje
z Wykonawcą, ktÓry złozył ofeńę.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw
realizacji zamÓwienia z Wykonawcą, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę - bez względu na ustalony

wczeŚniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza s|ę przeprowadzenie uzgodnień w formie
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej(np : mail, pońal aukcyjny)
Do licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktÓrzy
nie spełnią warunkow udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
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xIV. Warunki płatności

1'
2.

Termin płatnoŚci Wynosi 60 dni od daty Wpływu faktury do Zamawiającego Wystawionej na podstawie
stosownego dokumentu odbioru przedmiotu zamóWienia potwierdzon ego wzez Zamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XV.

Warunki umowy:
1' lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy' zostały okreŚlone wZałączniku
Nr I do SIWZ.
2. Umowa moze zostać zawańa po upływie terminu związania ofeńą, jezeli \A/ykonawca wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach określonychw złozonej ofercie'

xvl.

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

XVll. Termin l miejsce składania ofeń:

1.

ofeńę naleŻy złoŻyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

:

o. o.

KWK Bobrek

- Piekary Ruch Bobrek, u!. Konstytucji 76, 4,t-9OS Bytom
DziałZamówień i Pzetargów _ l piętro, pok. nr 5

do dnia

ot. łQ)o,.do godz

1r)

&4

W godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od godz. 07'0O do

2.

Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie

godz. 15.00

naleŻy umieŚcić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn':
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK ,,Bobrek- Piekary,, w 2020 roku (gr. mat. 295-1)
(nr sprawy: PRZZI2209)

Nie otwierać pned dniem 2?.,pl.'.lro.łl2l. goar.3.

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

odpowiedzialnoŚĆ za prawidłowe oznaczenie

ofeńy powinny byc zarejestrowane
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.

i

i zabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
przechowywane w warunkach zapewniających im stan

Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofeń zmienić lub wycofaÓ ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy złoŻyćwedług takich samych
zasad jakzłoŻenie ofeńy z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA" lub,,WYCoFANlE".
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniuofeńy po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres \A/ykonawcy _ bez jej
rozpatrzenia.

Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia, 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.

Xvlll' otwarcij,3,TI"r".ych

ofeń nastąpiw dniu

..2A.,8/.,.

o godz.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Se

tr/
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kretaz Kom

.g.:m..w miejscu:

o. o.

KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-90S Bytom
DziałZamówień i Przetargów _ I piętro, pok. nr 8
i sj i :
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2'
3'
4.

5.

6.
xlx.

LOKOKS KRAJ So. z o.o.

Zzawarlością ofeń nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofeń.
otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częŚci jawnej Komisja Przetargowa:
1) stwierdza ilośćotrzymanych ofeń
2) otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania
3) podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawcÓw, a takŻe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow płatnościzawartych w ofertach. Ceny ofeń
nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy okreŚlony w S|WZ zawiera powyzej 30 pozycji
cen jednostkowych,

ofeńy otwiera się rÓwniez w przypadku gdy wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia
postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji

W częŚci jawnej

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

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.

1.

Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z Wykonawcami:

1) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- faksem na nr +48 (32)718-11-74 tub
- drogą elektroniczną na adres: m.biernat@weqlokokskrai'pl lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
b) uzupełnianie dokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,4l-905 Bytom,
- faksem na nr +48 (32)718-11-74
c) wyjaśnienia treściofert, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub
- faksem na nr +48 (32)718-11-74
pozostałe oświadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr +48 (32)718-11-74
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna

2| Zamawial'ącego z Wykonawcami:
zawiadomienia, wezwan ia oraz i nformacje będzie przekazywał Wykonawcom
a) pisemnie, lub
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub

c)

2'
3.

:

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

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy www.weqlokokskrai.pl/dostawcv/profil-nabvwcv
Zamawiający i Wykonawca, na ządanie kaŻdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą
informacji pzesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
osobą udzielającą informacjiw sprawach formalnych ze strony Zamawiającego jest:
Magdalena Biernat

-

fakt

otrzymania

e-mail: m.biernat@weglokokskrai.pl

lnformacje udzielane są od poniedziałku do plątku w godz. od 07:00 do 15:00.

4. Zamawiający kazdorazowo wezwie

1)
2)

WykonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenialub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
W Wyznaczonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.

5. Uzupełniane na wezwanie Zamawiającego oŚwiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac
spełnianie przez \A/ykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu oraz potwierdzaĆ, Że oferowane
usługi spełniają wymagania określone W Sl\ĄZ na dzień wyznaczony przez Zamawiającego,
jako dzień uzupełnienia.

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oświadczeniaizawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
winny byĆ przekazywane zgodnie z opisem zawartym W slWZ.
2. Wykonawca moŹe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaśnień' chyba,
Źe prośba o WyjaśnienietreŚci Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed
terminem składania ofeń.
3' TreśÓ zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treśćslWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegolności dotyczy kryteriÓw oceny
ofert, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze
przedłuŻyc termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną
w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu nabywcy
https.//do.-stąwcy*-w-eqloko"Kg-.pqiq.bizl.

xxt.

lnformacje dodatkowe
1' ZamawiĄący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. CałoŚĆ postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwniez wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3. ocenie nie podleqaia ofeńv, które zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
zamÓwienie dlaZamawiającego z nienalezytą starannoŚcią, a w szczegÓlnoŚci polegających na:
1) niewykonaniu zamÓwienia w terminie z wzyczyn lezących po stronie \ĄA7konawcy,
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakości,

3) niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,
4) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznośĆponiesienia
przez Zamawiająceg o d od atkowych na kład ow f n a n sowych,
5) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
Komisja pzetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treŚci złoŻonych ofeń.
Komisja pzetargowa każdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
i

4.
5.

w określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie

6.
7.

8.

postępowania lub odrzucen ie ofeńy.

oŚwiadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie przez
Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu na dzień wyznaczony przez Komisję przetargową,

jako dzień uzupełnienia'
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba Że akceptacja
zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 5.
Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu
na zasadach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXll. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art'. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679
dnia 27 kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawia1ący

z

informuje,

1'

iŻ:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
(41-94o) przy ul. gen' J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000080618' kapitał zakładowy 173 321 000'00 złotych, podatnikiem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest

w Piekarach Śląskich

Administratorem.

2' Dane
Sp. z

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

tel. 32 718 16 67.

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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8.

9'
10.
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12.
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Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;

1)
2)
3)
4)

o

Przechowywania dokumentacji postępowania
udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.
PrzeM,tarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznośc przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamowienia.
Dane \AĄ'konawcy są rowniez przeMvarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 'l lit. f) RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne równieŹ do wykonania ciązącego na

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚc| na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celÓw. Administrator moze udostępniÓ dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcoń
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane będą rÓwnież
udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przexł,tarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
\Ą/ykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wyko19wcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ńarusza
przepisy RODO.
Wykonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośc
gospodarczą, ktore zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
b) przetwarzan u danych osobowych przez Ad mi n istratora (Zamawiającego).
Zgodnie z art. 14 RoDo \Ąłkonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im
treŚc klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę
jako żrÓdło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administratoi
i

(Zamawiający).

14' Podanie przez

Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xxlll.

Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upowaznione informują \A/ykonawcÓw, W formie przewidzianej W Sl\^z o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weqlokokskrai.pl
2' Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za na1korzystniejszą, ZamawiĄący wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

xXlV.

Postanowienia końcowe.

1.
2.
3'

Oferta nie podlega zwrotowi.
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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WE LOKOKS KRAJ Sp. z o.o
Załącznik Nr 1 do S|WZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.

Pzedmiotem zamówienia jest:

Dostawa stojaków indywidualnych hydrau!icznych dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK,,BobrekPiekary" w 2020 roku (gr. mat. 295-1).

Nr częścl

Nazwa materiału

zamówienia

1

2

3.

4.

5.

6
il.

Szacunkowa wielkość
dostaw

JM
STOJAK HYDRAULICZNY TYPU SHC-30 WP-3
3OOO.4OOOMM Z CENTRALNYM ZASILANIEM

PO

STOJAK HYDRAULICZNY TYPU SHC-4ON ''4" 5OO78OMM 4OOKN 3OMPA NISKIZ CENTRALNYM
ZASILANIEM
STOJAK HYDRAULICZNY TYPU SHC-40N "9'' lOOO,I65OMM
4OOKN 3OMPA NISK Z CENTRALNYM
ZASILANIEM
STOJAK HYDRAULICZNY TYPU SHC-4OSZ 15OO2500MM 400KN 30MPA ŚRrorul Z cENTRALNYM
ZASILANIEM
STOJAK HYDRAULICZNY TYPU SHC-40W"1'' 1950275OMM 4OOKN 3OMPA WYSO Z CENTRALNYM
ZASILANIEM
STOJAK HYDRAULICZNY TYPU SHC-4OW "2'22OO3OOOMM 4OOKN 3OMPA WYSO Z CENTRALNYM
ZASILANIEM

lIość

szt.

30

szt

32

szt

64

szt

160

szt

20

szt.

30

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:
1. Przedmiot zamowienia winien spełniac wymagania przepisÓw prawnych:
1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gÓrnicze (Dz.U'2O19r. Nr 868 tj.),
2) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. - w sprawie, szczógÓłowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gÓrniczych (Dz.U' 2017r'
poz.111B),
2. Przedmiot zamowienia winien spełniac wymagania norm: PN-EN lso 121OO:2O12, PN-G15534:1997' PN-G-1 5535:'l 998, PN-G-'1 5536:201 3-06 (lub rÓwnowaŻnymi)'
3' Przedmiot zamowienia winien byĆ wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno - Ruchową oraz
rysunkiem technicznym, zgodnymi z uzyskanym ceńyfikatem.
4. oferowany towar winien być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza
praw majątkowych i niemajątkowych, znakÓw handlowych, patentÓw praw autorskich osÓb trzecich
oraz winien byĆ zgodny ze złoŻoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpien ia przez osobę trzecią
z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich,
praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamÓwienia zobowiązuję się przystąpiÓ
do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a takze ponieśĆ wszystkie koszty
z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecicl'r,
których prawa zostały naruszone.
5. W przypadku gdy wykonawca przedstawi aktualne- obowiązujące certyfikaty i dopuszczenia
wystawione w oparciu o normy wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuŚci taką ofertę pod
warunkiem obowiązywania tychze norm W dniu wystawienia ceńyfikatu/dopuszczenia przez
upowazn ioną jednostkę certyfikującą.
6. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe:
1) Stojaki indywidualne hydrauliczne są przeznaczone do stosowania w podziemnych wyrobiskach
zakładÓw gorn iczych zagroŻony ch tąpa n iami.
2) Elementy stanowiące przedmiot zamÓwienia muszą byÓ fabrycznie nowe, kompletne, wolne od
wad konstrukcyjnych, materi ałowych iwykonawczych
Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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3) Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚc składania ofert rÓwnowaznych, ktorymi są ceńyfikowane
elementy' rÓwnowazne* w stosunku do oryginalnych**.

ł'

**

z

RównowaŻne
oryglnalnymi stojaki hydrauliczne - ceńyfikowane stojaki hydrauliczne
równowazne z oryginalnymi stojakami hydraulicznymi, wykonane Wg właśnejdokumentacji
przez podmiot inny niż Producent elementÓw lub jego upowazniony przedstawiciel, poddane
potwierdzonej ceńyfikatem ocenie zgodności ich właŚciwościz wymaganiami obowiązujących
norm i przepisow. RÓwnowaznoŚĆ stojakow dotyczy zarowno funkcji, właściwości
jak i
sposobu montazu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw mocujących, przyłączy, itp.) tzn.
podłączenie elementu rÓwnowaznego nie moze WymagaÓ zastosowania dodatkowych

adapterÓw.

Oryginalne stojaki hydrauliczne - stojaki wykonane wg dokumentacji Producenta elementow
lub jego upowaznionego przedstawiciela, poddane potwierdzonej ceńyfikatem ocenie
zgodności ich właŚciwoŚciz wymaganiami obowiązujących norm i przepisÓw

4) PodpornoŚÓ wstępna mieszcząca się w przedziale od
5) Podpornośc robocza

120

_

32oKN+2oKN

- dla stojakÓw hydraulicznych dł. 3000-4000 mm: 3ookN+/-2okN
- dla pozostałych stojakÓw 400 KN 1 20KN
6) Ciśnienie zasilania:
_ dla stojakÓw hydraulicznych dł' 3000 - 4000mm od 16 - 25 MPa
_ dla pozostałych stojakÓw
- od 16 - 30 MPa
:

_

7) Medium zasilające stojaki 0,3-0,5% emulsja olejowo-wodna.
8) Stosowane zawory typu ACH lub rownowaŻne (za rÓwnowazne uwaŻa się baterie zaworowe
z zaworem zasilającym tłoczkowym).
9) MozliwoŚc zastosowania przedłuŻaczy '
10) KaŻdy stojak hydrauliczny musi byc tnruale oznakowany przez podanie co najmniej: znaku
identyfikującego wyrÓb i jego producenta z oznaczeniem serii- jezeli istnieje, ror proout<ó;i, masy
stojaka, oznaczenia ciŚnienia nominalnego w MPa i podporności nominalnejw kN.
11) Stojaki hydrauliczne stanowiące przedmiot zamÓwienia muszą byÓ dosiosowane do pracy W
waru

n

kach zagr oŻenia tąpan iami.

UWAGA: W zakresie pracy stojaków hydrauIicznych wielkościminimaIne mogą być mniejsze niż
określone w SIWZ, natomiast maksymalne mogą przekraczać tę wartość.

lll.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć, do ofeńy:
1. Wykaz parametrÓw techniczno - uzytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, spełnienia
wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentow potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań okreŚlonych pzez Zamawiającego - zgodnie_ z Załącznikiem Nr 3
srwz.
2' oŚwiadczenie producenta lub upowaznionego przedstawiciela, iŻ oferowany wyrob spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na ryńek i'do uzytku w
podziemnych wyrobiskach gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze Wzorem
Załącznika nr 5 do slwz.
3. W pzypadku Wykonawcy oferującego oryginalne stojaki hydrauliczne ujęte w SlWZ wymagane jest:
a) oświadczenie Wykonawcy, Że oferowane stojaki Są nowymi i oryginalńymi-stojakami
hydraulicznymi, ujętymi w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamówienia- źgoonie ze Wzorem
oświadczenia, stanowiącymZałącznik nr 3a do SIWZ;
4' W przypadku Wykonawcy oferującego ceńyfikowane stojaki hydrauliczne wyprodukowane Wg
własnych schematÓw hydraulicznych, równowazne z oryginalnymi stojakami hydiaulicznymi ujętymi
w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia' wymagane jest:
a) oświadczenie Wykonawcy, Że oferowane stojaki są nowymi, ceńyfikowanymi stojakami
hydraulicznymi rÓwnowaznymi z oryginalnymi stojakami hydraulicznymi ujętymi w Specyfikacji
lstotnych Warunkow Zamowienia- zgodnie ze Wzorem oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik
Nr 3b do SIWZ;
b) oŚwiadczenie Producenta certyfikowanych stojakÓw hydraulicznych rÓwnowaznych
zoryginalnymi stojakami hydraulicznymi potwierdzające równowaznośÓ produkowanych
stojakow z oryginalnymi stojakami hydraulicznymi ujętymi w Specyfikacji lstotnych Warunkow
Zamowienia - zgodnie ze Wzorem oŚwiadczenia stanowiącymZałącznik nr 3c do SlWZ,
c) ceńyfikaty zgodnoŚci oferowanych stojaków z normami PN-EN 1804-'1+A1:20'12 wydany(e)
(odpowiednio do pzedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące;
5. W kaŻdym przypadku, o ktÓrym mowa w punktach 3 i 4, gdy ofeńę składa Wykonawca

niebędący producentem:

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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a)
6.
7.
8.

WEGLOKOKS K RAJ So. z o.o.

oświadczenie Producenta oferowanych elementow o zapewnieniu dostaw oferowanych
stojakÓw w okresie nie krotszym niz okres tnvania umowy zgodnie zZałącznikiem nr 3d do

stwz.

Dokumentacja techniczno-ruchowa wrazz instrukcją obsługi i stosowania.

CeńyfikaVy badania typu WE.

WzÓr lub kopia DeklaracjiZgodnoŚci

WE.

UWAGA:

a) Certyfikaty/dopuszczenia pzedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu

składania ofert.
W przypadku braku waŻnoŚci złoŻonego.Wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres realizacji
zamowienia, Wykonawca zobowiązany je9t dostarczyć do KWK ,,Bobrek _ Piekary" ul Konstytucji 76
w Bytomiu Dział Logistyki Materiałowej (PZPL) aktuatny/e _ obowiązujący/e certyfikaUy. Dostirczónyrc
ceftyfikat/y musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w óiei'cie pzótargowe1'
c) W przypadku wyboru ofefty Wykonawcy, ktory pnedstawił dokumónt, ktory siracił wźznośapo wyboze
oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia zgodnie z pt<t. i:), ziwarcie
umowy będzie niemożliwe z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy'
lV. Wymagane dokumenty, które nateży dostarczyó wraz z przedmiotem zamówienia przy każdej
dostawie:
a) Dokument dostawy z wpisanym numerem zamówienia
b) Świadectwo kontroli jakości'
c) Dokumentgwarancyjny.
V. Wymagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną.

b)

Vl.

J

s

Wymagania dotyczące gwarancji:
magazyn u Zamawiającego.

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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Nr sprawv: P?ZŻ.l2209

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRONIE
INTERNETOWEJ POD ADRESEM:
httos://efo.coio.biz
Nr sprawv: PRZZI2209
Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznych dIa WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
,,Bobrek- Piekary" w 2020 roku (gr. mat. 295-l)

(WYPEŁNloNY, WYDRUKoWANY i PoDPISANY FoRMULARZ oFERToWY NALEżY DoŁĄczYc
Do SKŁADANEJ oFERTY W WERsJl PAPIERoWEJ)

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 2a do S|WZ
Załacznik do formulana ofertoweąo - dodatkowe oświadczeniai ustalenia

1. Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow Występujących Wspolnie oświadczam, że:

1) podałem cenę ofertową oraz cenę jednostkową, ktora zawiera wszystkie koszty poniesione w celu
nalezytego wykonania zamowienia,
2) oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamowienia oraz okres gwarancji zgodnie
z wymaganiami okreŚlonymiw SIWZ,
3) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia naleznego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej ńa
podstawie stosownego dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez
Zamawiającego.
4) Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
5) oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SIWZ w szczegÓlności
w SzczegÓłowym opisie pzedmiotu zamÓwienia oraz lstotnych postanowieniach do umowy
6) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
7) zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia,
8) zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie:
https://dostawcv-weolokqkq.coiq.bizl oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby
realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją
9) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

2'

Działając w imieniu Wykonawcy oŚwiadczam, ze, spełniam następujące warunki:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
?)
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamÓwienia,

4)

do wykonywania określonejdziałalnościlub czynnoŚci związanej
wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania iakich

posiadam uprawnienia

z

uprawnień,

5) nie zalegam z uiszczaniem

6)

podatkÓw' opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne (z wyjątkiem przypadkÓw, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu),
nie znajduję się w stanie |ikwidacji lub upadłoŚci (za wyjątkiem Wykonawcy, ktory po ogłoszeniu
upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez ikwidację majątku u padłego).
I

3. oŚwiadczam,

Że jestem związany ofeńąprzez okres 60 dni.

Załącznikamido niniejszejoferty są dokumenty wymienione w
Nazwa nr dokumentu (oświadczenia)

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

4.

pkt.

.SIWZ

nr strony w ofercie

....

itd.

E-mail do obsługi pońalu aukcji elektronicznych (powiadomienia o ogłoszeniu aukcji z przetargu):

E-mail do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

)

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
d

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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WEGLOKOKS

So. z o.o

Załącznik Nr 3 do

slwz

WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMTOTU
zA MoWl E N lA, s P EŁN l E N lA VVYMAGA Ń p RRwttYc H, vVYKAz z^ŁĄczoNYc H
DoKU M ENToW PoTWl ERDZAJĄGYCH s PEŁN|A Nl E PRzEz oFERoWAN E DoSTAWY
WYMAGAN oKREs LoNYc H PRzEz zAMAWlAJĄcEGo
( w razie potrzeby wypełnić oddzielnie do każdego zadania/pozycji)
Dotyczy : stojak hydrauliczny
ZADANIE (pozycja) Nr

\Nykaz parametrów techniczno-uzytkowych oferowanego pzedmiotu zamówienia, wymagań
prawnych orazzałączonych dokumentow dla stojakow indywidualnych hydraulicznych

A. Parametry techniczno

1.

-

j.w.

użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Stojaki indywidualne hydrauliczne wykonane są Wg normy

:

lso

12100:2012, PN-G-1s534:1997, pN-G-15535:1998, pN-G-1ss36:2013-06
(lub rownowaznymi).

PN-EN

2.

3'

Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy
Długośc
1) min

stojaka:

4. Ciśnienie zasilania:
- dla stojakow długoŚci 3000-4000
- dla

2)
3)
4)
5)
6)

pozostałych
5. Podpornośówstępna:

6.

min
min
min
min
min

TAK / NIE
TAK / NIE
ffiffi, max
ffiffi, max

mm
mm
mm

ffiffi, max
ffiffi, max

mm
mm
mm

ffiffi, max
ffiffi, max

mm
kN

. MPa
. MPa
ś.......... kN

8.

PodpornoŚÓ robocza
- dla stojakow długości3000-4000
- dla
Medium zasilające
Zawór zasilający typu

9.

W oferowanych stojakach istnieje mozliwoŚó zastosowania przedłuŻaczy - TAK / NlE;

7

'

:

pozostałych
stojaki:

10.oznakowanie

mm

.. kN

t

kN t

..... ' .. . . kN
...

'...

..

.

. kN

% emulsja olejowo-wodna'

-

kaŻdy stojak indywidualny hydrauliczny jest tnruale oznakowanY przez
podanie co najmniej: znaku identyfikującego wyrób i jego producenta z oznalzeniem serii _
jezeli istnieje, roku produkcji, masy stojaka, oznaczenia ciŚnienia nominalnego w MPa
i podporności nominalnejw kN TAK / NlE;

11.

Stojaki indywidualne hydrauliczne są dostosowane do pracy w warunkach zagrozenia

tąpaniami-

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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WEGLOKOKS

So. z o.o.

B. Przedmlot oferty spełnia następujące wymagania prawne:

oświadczam ze oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i
nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znakow handlowych, patentów p'"*
autorskich osÓb tzecich orazjest zgodny ze złoŻonąofeńą przetargową.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkoMńk ioszczeniem pzeciwko
Zamawia)ącemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościpzemysłowej lub
know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpiÓ do sprawy ni'ezwłocznie
po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a takŻe ponieśÓ wszysikie koszty z-tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone plzezZamawiającego na rzecz osob trzecich, ktorych prawa

zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
o k reśl o ny

ch przez Zamawiające g o.

1'

oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrob spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w pódziemnych
wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagroŻen

2.

Dokumentacja techniczno-ruchowa

3.

Ceńyfikat badania typu WE.
nr ceńyfikatu ... '.

dataobowiązywania

4'

wlazz instrukcją obsługi i stosowania

. .. ..-.......' ..-. ....

Wzor lub kopia Deklaracji Zgodności WE.

oświadczam,Że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym
*)
podlegającym zwrotowi.

nie

lub

oświadczam,Że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym

tj.:

Qeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca okreśtając rodzaj opakowania)

-)W pzypadku
braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie
jako opakowanie jednorazowe nie podtegające zwrotowi.

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretaz Komisji : Magdalena Biernat
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WF LOKOKS KRAJ So- z o-oZałącznik Nr 3a do SIWZ

Miejscowość:
N

azwa

\AĄ' kon

dnia
awcy skład aj ąceg o oświad czen

ie

:

Adres siedziby

oŚWADczENlE WYKoNAWcY oFERUJĄcEGo oRYGINALNE

-

sToJAKl HYDRAULIczNE

dotyczy
podaĆ tytuł postępowania
nr sprawy:

Uprawniony
w zadaniach

do

reprezentowania \A/ykonawcy oŚwiadczam,

l pozyĄach

nr

...

'..

ze

stojaki hydrauliczne

oferowane

..... formularza ofeńowego są nowymi i oryginalnymi stojakami

hydrau licznymi ujętymi w Specyfi kacji lstotnych Waru

n

kÓw ZamÓwien ia.

pieczęÓ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy

*

oryginalne elementy hydrauliczne - elementy ujęte w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
wykonane wg schematÓw hydraulicznych zawartych w DTR obudowy zmechanizowanej'

Se kreta rz Kom i sj i : Magd ale
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Załącznik Nr 3b do SIWZ
MiejscowoŚc:

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚWiadczenie

Adres siedziby-,

ośWA DczEN lE WYKoNAWcY oFERUJĄc EGo c ERTYFI KoWAN E sToJAKl HYDRAU LlczN E
RoWNoWA ŻNE- z o RYG NALNYMI SToJAKA MI HYDRA U Lt czNYM l
l

dotyczy:

podac tytuł postępowania
nr sprawy

do

Uprawniony

reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam,

w zadaniach lpozyĄach

nr..

ze

stojaki hydrauliczne

oferowane

formularza ofertowego są nowymi, certyfikowanymi stojakami

hydraulicznymi, prod ukowanymi przez'.

Wpisac nazwę producenta ceńyfikowanych stojakow rÓwnowaŻnych z oryginalnymioraz adres siedziby

rÓwnowaznymi

ZamÓwienia.

z

oryginalnymi elementami hydraulicznymi ujętymi

w Specyfikacji lstotnych

Warunkow

pieczęc i podpisy osoby / osob upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

*

z

Równoważne
oryginalnymi stojakami hydraulicznymi _ certyfikowane stojaki hydrauliczne
rÓwnowaŻne
oryginalnymi stojakami hydraulicznymi ujętymi W Specyfikacji lstotnych WarunkÓw
ZamÓwienia, wykonane wg własnych schematow hydraulicznych, poddane potwierdzonej ceńyfikatem
ocenie zgodnoŚci ich właŚciwoŚci z wymaganiami obowiązujących norm i przepisow. RÓwnowaznoŚĆ
stojakow dotyczy zarówno funkcji, właŚciwoŚci jak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworow
mocujących, przyłączy, itp.)

z

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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Załącznik nr 3c do SIWZ
MiejscowoŚc:

dnia

Nazwa Producenta składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby:

oŚWA DczEN lE PRo

D U cENTA cERTYFIKoWANYcH sToJA KoW HYDRA U LlczNYc H
ROWNOWAZNYCH* Z ORYG NALNYMI STOJA KAMI HYDRAU LICZNYM!
I

dotyczy
nr sprawy:

podać tytuł postępowania

Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych stojakow hydraulicznych równowaznych
oryginalnymi stojakami hydraulicznymi ujętymi W Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia

z

oŚwiadczam, ze:

1.

Przedmiotem ofeńy są produkowane przez podmiot, ktÓry reprezentuję, fabrycznie nowe, certyfikowane
zamienniki oryginalnych elementÓw hydraulicznych ujętych w śpecytlt<acji lstotnych Warunków
ZamÓwienia.

2. Zgodnośc oferowanych elementów
3.

z

odpowiednimi normami potwierdzają posiadane ceńyfikaty

wydane (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikaĄi) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące
RÓwnowazność (zamiennoŚć) oferowanych stojakÓw z orygina|nymi stojakami nyórauiiiznymi ujętymi
w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia, zoodnje ż załacznikiem będacym inteoraina cźeścia
została potwierdzonaprzez nas stos
RÓwnowaznoŚc stojakow hydraulicznych dotyczy zarÓwno funkcji' właściwości
jak i sposobu montazu
(gabaryty, rozmieszczenie oMorÓw mocujących, przyłączy, itp.)
Stosowanie oferowanych stojakow hydraulicznych zgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamiennoŚci,
o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego oświadczenia) nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa
maszyny l urządz.enia, w ktorej / ktÓrym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia
nowej maszyny lub uządzenia.

@,
4.

5. oferowany stojak hydrauliczny moze być stosowany W podziemnych wyrobiskach
w przestze niach zagroŻonych wybuchem.

gÓrniczych

pieczęĆ i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych
do reprezentowan ia Prod ucenta certyfikowanych elementÓw
hydrau liki sterown iczej rÓwnowaznych z oryg inalnym i

*

Równoważne z oryginaInymi stojakami hydraulicznymi _ ceńyfikowane stojaki hydrauliczne
rÓwnowazne z oryginalnymi stojakami hydraulicznymi ujętymi W Specyfikacji lstoinych WarunkÓw
ZamÓwienia, wykonane wg własnych schematÓw hydraulicznych, poddanb potwierdzońej ceńyfikatem
ocenie zgodnościich właściwoŚciz wymaganiami obowiązujących norm i przepisÓw. RÓwnowaznośc
stojaków dotyczy zarÓwno funkcji, właściwoŚcijak i sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw
mocujących, przyłączy, itp.)

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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IntegraIna częśó załącznika nr 3c

Potwierdzenie równoważności (zamienności)oferowanych stojaków z oryginalnymistojakami
hyd raul!cznymi ujętym i w Specyfikacji lstotnych Warun ków Zamówien ia
dotyczy

podaĆ tytuł postępowan ia
nr sprawy

Uwagg! Wpisane w ponizszej tabeli pozycje materiałowe winny być ponumerowane zgodnie

tabeli formu larza ofertowego.

z

numeracją

pieczęć i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych
do reprezentowan ia Prod ucenta certyfikowanych stojakÓw rÓwnowaznycń z oryginalnymi

Sekretaz Kom

i

sji : M agdale

n

a

B ie rn

at
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Nr sprawv: PR7Ż.l2209

KS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 3d do S|WZ

MiejscowoŚc

Data

Producent:

(pełna nazwa i adres producenta)

oŚWADczEN lE PRoDUcENTA
LUB JEGo UPoWAżNloNEGo PRzEDsTAWlcIELA
Jako ProducenV Przedstawiciel

*

(nazwa przedmiotu zamÓwienia)

oświadczam, ze zapewniam firmie

(nazwa \Afkonawcy)

realizację dostawy przedmiotu zamÓwienia w roku 2O2O dla potrzeb Węglokoks Kraj Sp.z o'o. wynikającej
z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w iloŚciach odpowiadających złoŻonej ofercie'

(nazwa Wykonawcy)

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
do reprezentowania Producenta lub
jego upoważnionego Przedstawiciela)

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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Nr sprawv: PRZZ|2209

WEGLOKOKS

So. z o.o

Załącznik Nr4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/VVYKO NYWANYC H DOSTAW
w okresie ostatnich trzech Iat przed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Wańośó

zamówienia netto zł
Przedmiot zamówienia

Lp.

(w okresie ostatnich

3lat przed upływem
terminu składania
ofeń)

Data

wykonania
dostaw

(należy podac:
dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do

Podmiot
wykonujący

Nr strony
w ofercie

przypadku

dokument
potwierdzają

zamówienie* (w zawierającej

Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego

dd/mm/rrrr)

potenciału)

cy należyte
wykonanie
do.staw

Uwaga!
Przez wykonanie zamowienia naleŻy rozumieć jego odbiór.

-

W

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisać
,,do nadal'', podając wartoŚĆ zrealizowanego dotychczas zamÓwienia' Do wykazu naleŻy dołączyĆ dokumenty potwierdzaiące' Że podane w wykazie dostawy zostały
wykonane naleŻycie lub są wykonywane nalezycie.

W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany
]
jest udowodniÓ Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi dó iealizacji zamowiónia,
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 wykonańiu zamÓwienia

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych
do

Sekretarz Konisji: Magdalena Biernat

\io-
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preze ntow

a n

ia Wyko n awcy)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

oświadczeniedotyczące przedmiotu oferty
1) Wykonawca' a w pzypadku ofeńy wspólnej
Pełnomocnik:
(p ełna nazwa

iadres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa hand lowa, typ, odmia na, gatunek,
klasa, itp.)

3)P roducent

wyrobu:

4) Posiadane dok umenty, odniesienia:

oświadczenie producenta lub upoważnio_nego pzedstawiciela,
aŻ oferowany wyrób spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej
ń
*pro*"o."ni"-n"
rynek i do użytku
w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach '"r,."i"
istniejąc ych zagrożeń
oświadczam,Że przedmiot zamowienia dostarczony
będzie
(j e Ż e

t

i d ot y c z y wy p

e łn i

a Wy ko n a i c a

"

w opakowaniu zwrotnym

tj.

i ;;śi;j ;'; ;;';; ;j' ;i; ;;;; ;;;j

") W przypadku braku informacji o.'rodzaju
opak1wa'nia Zamawiający traktował będzie opakowanie
ako
opakowanie jednorazowe nie podlegająóe zwrotowi.

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy/p ełnomocnika
Wykonawcy)

Sekretarz Komisji : Magdalena Biernat

s*
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Nr sprawv: PRZZI22O9

OKOKS KRAJ

p. z o.o

Załącznik Nr 6 do S|WZ
MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWlADczENlE WYKoNAWGY WsPoLNlE UBIEGAJĄCEGo slĘ o zAMoWlEN|E

oświadczam, że:

1)
2)
3)

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłościlub likwidacji oraz
po ogłoszeniu upadłościzawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, a układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidócę majątku
ęadiego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek ń) uoe)pieczenie"społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz

uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na iaty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚć za wykoninie
zamÓwienia.
[rzedmiotu

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do

Wypełnia każdy z WykonawcÓw

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat

re p

reze ntowa

n i

a Wyko n awcy)

wspóInie składających ofertę.
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Nrs

WĘGLoKoKs
Załącznik Nr 7 do SIWZ
DATA

oŚWADczENlE
Niniejszym oświadczamy, Że posiadamy wierzytelności pienięzne Wobec WĘGLoKoKS KRAJ
z o'o, przekraczające wysokośćwadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych

Sp.

w przetargu pn.

przetarg nr: ...

.

przewidywana data otwarcia ofert: ...

wysokośćWymaganego wadiu

..
faktury nr ... ...
faktury nr ..
faktury nr ... ..
faktury nr ...

.. '

m:

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

wymagalnoŚci . wartoŚĆ
data wymagalności . wańośc
data wymagalności . wartoŚĆ
data wymagalnoŚci . wartoŚÓ
data

WARToŚc RAZEM:
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty
I-J
(słownie: () stanowiącej równowartość wadium, na pocźet wadium wymaganego w postępowmiu
pn.: [_-_]. oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium-uwaźamy'za śpełnienie
przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do
kwoty [-] dlatego też nie będziemy naliczać odsefeł za opoznienie'w zipłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach okreśIonych
w $ 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęc i podpis osoby/osob upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęÓ i podpis Dyrektora ds. Finansowych/GłÓwnego

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat

Y\"-

Księgowego

W

WEGLoKoKs KRAJ Sp' z

o.o.)
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Nr sprawv: PRZZI2209

WE LOKOKS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 8 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ

.

z o.o.

Umowa
zawarla w

dniu

Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa''):
41-940 Piekary Śląskie, u|. Gen' Jerńgo Ziętka, zarejestrowaną
1t Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajońego ilejestru sĄoowego lgjgstry Przedsiębiorstw pod nr KRs 0000080618, NlP 653_ooo_4b-65,- REGoN zżoogąógs,
BDo 000012274, wysokośc kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego:
173.321.ooo,oo zł, zwaną
_
w treściumowy ZamawiającYffi, W imieniu i na rzecz, którego działają:
.. r. w Piekarach

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

zarejestrowaną W
... pod numerem KRS ...
.., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
identyfikacyjny NlP...
., REGON
.... wysokoŚć kapiiału zakładowego:'...
... zł, zwaną
w treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:

1.
2.

..............
..............

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy zatwierdzający wynik postępowania prowadzonego W trybie przetargu
nieograniczonegopn.: Dostawa stojaków indywidualnych hydraulicznycńola WĘGLoKoKs xnA.l
sp. z o.o. KWK ,,Bobrek- Piekary" w 2oz0 roku (gr. mat. 29s-1), nr spriwy pRZZI2209.
2. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia.

3.

Oferta Wykonawcy.

s2

1.

2'

Przedmiot umowv

Przedmiotem umowy jest : dostawa stojakÓw indywidualnyóh hydrauticznych dla
Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek- Piekary" w 2020 roku (gr. mat. 295-i ).

WĘGLoKoKS KRAJ

Wykonawca oŚwiadcza, ze świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest toŻsamy ze zobowiązaniem zawańym

3.

w ofercie \A/ykonawcy.

4.

Wykonawca oświadcza, ze oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw osÓb trzecich oraz jest zgodny
złoŻoną ofertą' Wykonawca jeśtzobowiązany
do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ic-h praw w związku

ze

5.

z realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez prźedmiot

zamÓwienia, Wykonawca zobowiązuje

Się

przystąpiĆ

do sprawy

niezwłocznie

po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze ponieśćwszystkie koszty ztymzwiązane, wliczając
w to koszty zapłacone pzezZamawiającego narzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone. '

s3

cena i warunki płatności

1. WartoŚĆ umowy wynosi:
1) WartośĆnetto ........'. ...'....'.zł,
2) stawka VAT _ zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy'
Se

kretaz Kom

i

sji :

Magd ale n a

B ie rn

at

2B

Nr sprawv: PRZZ|2209

WEGLOKOKS

So. z o.o.

2. Ceny jednostkowe nettozgodniezZałącznikiem nr...... do Umowy.
3. Wartośćumowy netto zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne,
dostawy do magazynÓw Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na'czós transp=ońu oraz

4.

koszty
koszty

opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru. Wykonawcy nie przysługuje zadne
dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy. Zamawiają'cy, pomimo oioóhowania
naleŻytej starannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonej działalnościnie z'a|ównla realizaĄi umowy
w pełnym zakresie.
Dla określenia ilościoraz terminu dostaw, ZamawiĄący składaĆ będzie Wykonawcy stosowne

zamowienia. UwaŻa

się za skuteczne

Wy konawcy przez Zamawiającego:

1)

2)
3)

następujące formy

i

sposoby przekazywania

zamÓwień

w formie elektronicznej (opublikowanie zamowienia w Portalu Dostawcy), lub
przesłanie zamÓwienia faksem, lub

przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.

5. W przypadku pzekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w,,Pońa|u Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamówienia. operacja ta połączona jest
z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowania zambwienla na' adies poózty

6.
7.
8.
o

elektronicznej Wykonawcy. Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek wyxońawci.
Przedmiotowazmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury.
Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiać będzie ZamawiĄącemu w terminie
wynikającym
właściwychprzepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamowienia
potwierdzonego przez magazyn Zamawiającego.
Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowan a przez

z

Zamawiającego.

Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposob

rzetelny, zgodny

10

11

12

1.

13.

14'

z

umową

i

stanem rzeczywistym,

stosowanym w Polskiej KlasyfikacjiWyrobÓw

a

takŻe w sposÓb zgodny

i Usług (PKWiU).

z

nazewnictwem

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotow,
wszystkie podmioty d'ziałające łącznie jako Wykonawca ponoszą so|i-darnĘ odpowiedzialnoŚc wobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu umowy.
W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleznościjak i zobowiązań odbywaĆ się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konśorcjumtj... .....
Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywaÓ się będą w ramach ich
wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonańa przeż zbńawiającego na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu iileźnego
wy nagrodze nia za real izację przedmiotu u mowy.
Fakturę naleŻy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, u!. Gen. Jezego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek lub Ruóh eiełary
i przesłać na powyzszy adres.
W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.
Wykonawca jestzobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa W
ust. 7, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
Faktury muszą byĆ wystawione W języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przezzamarńtdiącego óraz numer

zamÓwienia'

15. Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem
Wykonawcę na fakturze.

na

rachunek rozliczeniowy wskazan

y

przez

16. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dni
kalendazowych od daty wpływu takfuh7 do Zamawiającego wys[awione.i na poóstawie dokumentu
odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez Zańawiającego.

17. \Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
1B. \Ąłkonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejnościna poczet
naleznoŚci głÓwnejws-kazanejw tytule przelewu (art. 451 $ t rc nie stosuje się).
19. Numer rachunku rozliczeniowego \Ą/ykonawcy będzie w-skazywany kaŻdoraźowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

20. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego

na

złoŻonej
u ZamawiĄącego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłączńie poprzez złoŻenie
Zamawiającemu faktu ry koryg ującej.

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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21.

Rozporządzanie wierzytelnoŚciamiwynikającymiz umowy (naleznośĆ głÓwna, naleznoŚć uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpióczenie, zastaw, przewłaszczeńie,
obciążenie, zbycie)wymagają pisemnejzgody Zamawiającego pod rygorem niewazności'
22. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturzó
informacji o następującej treści:
,,Rozporządzanie wierzytelnościąwymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp' z o.o.,,'
23' Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 3b dnl rJlenoarzowyclr od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury piónłotnej.
24. Zamawiający jesJ uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzyielnoŚci wymagalnych

_

-

i

niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek

Zamawiającego o potrącen

i

u.

z

cńwilą-doręczenia oŚwiadcźenii pźez

25. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku
Zamawiającego.

26' ZamawiĄący oświadcza, Że będzie realizowac

'

podzielonej płatności,tzw' split payment'

płatnoŚci

za faktury z zastosowaniem

bankowego

mechanizmu

\Ąłkonawca oświadcza,iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnń 1997 r. --Prawo bankowe (Dz. U. z2019 r.
poz.23572e zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
28. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowój, Zamawiający jest uprawniony
do złoŻenia zawiadomien_ia, o ktÓrym mowa wań. '117ba $ 3 Ustawy z dnia zo siłińiatiggl r' broynacji
podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.).
29' ZamawiĄący o_Świadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
27

o NIP 653 000 48 65.
30. Wykonawca oŚwiadcza, Że:
a) jest czynnym podatnikiem podatku

b)

...

od

i

towarÓw

.. i jest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

NIP

usług o numerze

identyfikacyjnym

31. Jezeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym

podatn-ikiem podatku od towarÓw iusług jest
zobowiązana do njezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
32. Zamawiający oŚwiadcza, ze jego właŚciwym urzędbm st<aroówym jest Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
33. Wykonawca oŚwiadcza, ze jego właściwymurzędem skarbowym jest '..
34. W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skaibowych wskaźanych powyŻej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie Ob z oni oO oity dokonania zmiany.
35. Zamawiający oŚwiadcza, Że posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieńiu ustawy z dnia ó marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnienióm w transakcjaih handlowych.

36. Wykonawca oŚwiadcza, Że posiada

.

37

status

-

przedsiębioicy W rozumieniu ustawy
zdnia B marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakójach handlowych.
Strony zobowiązane są niezwłocznie informować diugą śtronęo kazdej zmianie statusu, o ńtorym mowa

w ust. 36 i 37 powyzej.
opÓŹnień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.

38. W przypadku

39. W sytuacjach powodujących koniecznośÓ odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \AĄlkonawcy,
ZamawiĄącv obciązy Ękonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej'$rzłzzamawii.1ącego.

s4

Termin obowiazvwania umowv

1

2
3

Umowa obowiązywać będzie od
Zamowienie nie moze byĆ doręczone pÓzniej
Termin realizacji dostaw ..

do ........................

niŻ

r.

rł ostatnim dniu obowiązywania umowy

s5

1.

2.
3.

Gwarancia i postepowanie reklamacvine

wykonawca udziela na przedmiot zamowienia

gwffi

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin
zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedi wyołuzóńy
o okres postępowania reklamacyjnego.

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, ZamawiĄący złoŻy \AĄlkonawcy
pisemną reklamację. \Afukonawca zobowiązany jest w terminie -oo s oni rońociych,'poo
rygoreń
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisómńej oopóivieozi
czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwienia. Bieg terminu rożpoczyna od dnió następnego
po dniu przekazania, drogą faksową lub elektronicżną, przez Zańawiającego ret<iamiqi

do Wykonawcy.

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone og lędzi ny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ, w term|nie
3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych

do

zgodniezzapisamigl0.

6.
7.

8

W przypadku rozbieżnościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zleciĆ wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami 1o.
s
WysokośĆkosztow badań okreŚli każdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot umowy.

s6

2
3

4

Badania kontrolne
Zamawiający zastzega sobie prawo przeprowadzaniaw dowolnym terminie' w czasie obowiązywania
umowy, badań kontroInych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie jego zgodności
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi óriz wydanymi
ceńyfikatami przez:
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydan e przezjednostkę uprawnioną
do ceńyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarow stanowiących przedmiot uńowy.
-Zamawiający zastrzega
sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw otj1ętycn kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dńiu roboczym licząc od daty
zawiadomien ia Wykonawcy drogą faksową lu b elektron iczną'
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy partii materiałow lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym
3) Oddziale i magazynie, w ktorym zostanie pobrana probka towaru,
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednocześnie Jednostkę,
ktorej zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej pańii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada' ZamawiĄący
tj.: Kopalnia, w ktorejzostanie pobrana prÓbka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczen|a w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz jejoznaczenia

w dogodny dla niego sposob.

i

Zamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą , o ktorej mowa w ust. 1
pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosówny prótoroł zawierający,

\Afikonawcy

organizowanym
5.

6

Z

i

.

co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktory podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
ProtokÓł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. orygin ał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy fónieraniu prooót<

towaru do badań.
7

B

I

W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu

W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w ust. '1 opinii
stwierdzającej niezgodnośÓ probki towaru z wymaganiami okreŚlonymi w ust. 1, ZamawiĄący

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci' o ktorych mowa w ust. 8:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilościrównej wielkościnierozchodowanej dostawy,
o której mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapiśami $ 1ó,
z zastrzeŻeniem ust. 1 1,
2) Ękonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz icń pzeprowadżen-ia
iwydania opinii,

Se kreta rz Kom i sj i : M agd

Nfl

prÓbki towaru do badań,

protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo
wn iesien ia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pobieran ia.

.

a
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a
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3) Zamawiający moze zlecic, powtÓrne badania kontrolne probki tożsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,

4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuzytego do powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowidzenia iwydania opin-ii,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,

5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktÓrej mowa w ust. 1 mogą stanowiĆ przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących
po stronie \Afukonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pańię towaru.

10. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktorej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transpońem i na jego koszt.

11. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednośtki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1' wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz fodjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontazu iwytranspońowaniu towaru z dołu kopalni, kosźtimi
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawione j przez..Zamg\Ą/iające$o w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw

12. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do p}zeprowadżenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunków techniczno organizacyjnych
oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z posiadany mi przez Wykonawcę certyfikatami.

13. W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 12, oprocz upowaznionych przedstawicieii Zamawiającego mogą
uczestniczyÓ, na zaproszenie Zamawiającego, rownieŻ przedstawiciele akredytowańó.;
;eonojtt<i
ceńyfikującej.
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1.
2'
3'
!5.
6.
7.
B.

Obowiazki Wvkonawcv
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc pzedmiot zamowienia zgodny ze złoŻonąofeńą.
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiająiego miejsca
w terminach określonych w zamowieniach w godzinach od 06.00 dó 13.oo, chyba, ze uzgoóniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczaiówo przyjętym
dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem własnym i na koszt własny do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek tub Ruch Piekary.
ToWar winien byÓ oznakowany W sposob umozliwiający
łatwą identyfikację.
|ego
-

Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Termin realizacji
od daty przekazania zamówienia' Realizacja dostaw odbywaÓ się
podstawie
na
zamÓwień
wystawionych
przez kopalnię.
ledzie

dostaw

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamowienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
Zamawiającego
starannością. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej siaranności,
a nalezytą
z uwagi na
prowadzonej
charakter
działalnoŚci nie zapewnia realizacjizamówienia w półnym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych trcwarÓw w ramach pószczegÓlnych
'zastrzeźenióm,
pozycji asortymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb

Że całkowita wartoŚĆ dostaw nie

przekroczy wartości umowy oraz,

z

Że ceny

jednostkowe

poszczego|nych pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
o przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomiĆ Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Braki w dostawach .towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac Wykonawcy do wiadomoŚci pisemnie
lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawńienia. Wykonawca winien w ciągu
3 dni roboczych od powiadomieniazająć stanowisko, co do brakÓw w towarze.
11. Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał
za niedostarczony.

9.

12.

Z

chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu

Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobÓw sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierd}ające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego:
Przy każdej dostawie:
a) Dokument dostawy z wpisanym numerem zamÓwienia'

b) Dokument gwarancyjny.
c) Swiadectwo kontroli jakoŚci'

13. Wykonawca zobowiązany jest do spoządzania w Pońalu Dostawcy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

14'

15.

o.o.

dowodow dostaw oraz dołączania wydrukow do kazdej realizowanej dostawy.
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własńym transportem i na własny koszt.
Zamawiającv powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub e|ektroniczną o mozliwoŚci odbioru opikowań

w terminie:

1)

do 60 dni od dnia przyjęcia towaru

Sekretan Komisji Magdalena Biernat
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16. Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia
zwrotnych, nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:

o

rr

a

mozliwości odbioru opakowań

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy
zgodnie z cennikiem przewoŹnika,
2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

na koszt

Wykonawcy,

s8

1.
2.

3.
4'

Obowiazki Zamawiaiaceoo

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamÓwiórr, t<tore będą podpisywane lub przekazywane
pzez osoby upowaŻnione ze StronyZamawiającego'

(w przypadku zamÓwień elektronicznych)

ZamÓwienie winno okreŚlac:
identyfikatory umowy,
datę i numer zamówienia,

_
-

przedmiotzamÓwienia,
iloŚci ijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,

ogÓlną wartoŚc netto zamÓwienia,
termin realizac1i zamówienia,
miejsce dostawy.
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialnąza realizację umowy jest branzysta sporządzający
zamowienie.
Zabezpieczenie środkÓw technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.

-

se

Zakres rzeczowrr przedmiotu umowv
Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ'-

s10

1.

Karv umowne I odszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapłaciÓ Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości10% wartoŚci netto niezrealizowanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi
'[rzypaolu
od umowy z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada Wykonawóa, w tyń
nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dńia odstąpienia
od umowy,

2.

b) w wysokoścj 107o umownej wartości netto towaru okreŚlonego kazdorazowo w niezrealizowanej
części zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓró
odpowiada Wykonawca,
c) w wysokości 0,2% umownej wańości netto towaru okreŚlonego kazdorazowo 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 częsói, W sytuacji
gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna rÓwna jest wańoŚci niezieilizowańego zamówienia.
Za definitywny. brak realizacji zamÓwienia lub jego częŚci uznaje się ń szczegÓlności
oŚwiadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamÓwienia lub jego części oraz sytuac;ę,
w ktorej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamÓwienia lub jedo częŚci ósiągńió
wartoŚc niezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci.
d) w wysokosci 0,2oń wartoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień
-3,
zwłokiw jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznośc|, o ktÓrych mowa w $'5 ust.
e) w wysokości0,2% wańościnetto podlegającego wymianie towaru za kazdy dzień zwłoki
(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust. 5 lub7 orazw $ 6 ust' 9 pkt 1),
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłaciĆ Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 107o umownejwartoŚci netto towaru określonego kaŻdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy \Ą/ykonawca odstąpi od zamÓwieniaz powodu oko|iczności, za ktÓre odpowiada
ZamawiĄący,
b) w wysokości 0,1 % umownej wańości netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opÓŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloŚĆ odpowiada i|oŚci towarÓw z dostarczeniem
ktÓrych \Ań7konawca się opÓznia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻszą
od ceny wyn ikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŻy Wykonawcę róŻnicą pomiędzy
ceną, po i akiei Zamawiaiącv nabvł towar a ceną obowiazuiaca w umowie

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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Zamawiający niezaleŻnie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od \Alkonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconycń

4

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, Wezwanie do zapłaty
stanowic będzie nota księgowa
Za dalę dostawy partii towaru strony przyjm ują:
1) 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

korzyści.

5

2) datę przyjęcia do magazynu pańii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją

o.

Zamawiającego' przekazaną Wykonawcy, lu b
3) datę dostarczenia pzez Wykonawcę pańi| towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposob opisany w pkt. 1.
Zanaliczanie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta

jed nostki organ izacyjnej, ktora wystawiła dane zamowien ie.

2

3

s 11
odstapien ie od zamówienia
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający moze odstąpić od realizacji zamowienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyĆ kary umowne zgodnie z postanowieniami
$10 ust.'l pkt '1 lit. b, w następujących przypadkach:
1) otrzymania pzez Zamawia1ącego oświadczenia \Ałkonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii towaru,
co do ktÓrej \AĄkonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
3) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z$ 10 ust.1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
4) gqy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z $ 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
5) nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, W ilościwyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem \ĄĄlkonawca się opoznia.
Odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie \A/ykonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamÓwień uwaza się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamÓwienia po uzgodnieniu między Wykonawcą
aZamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.
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1

2.

3.

Odstapienie od umowv
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia bezpieczeństwa mienia
ZamawiĄącego lub zdrowia, życia pracownikÓw. Prawo to Zamawiający moze wykonywaĆ w ciągu
30 dn! od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę przepisÓw prawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻen. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
nalezne mu z tytułu wykonania częŚci umowy.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)

w przypadku:

1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego w odrębnym oświadczeniu,
w przypadku:

w

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji
jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwośc wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw produkcji lub potencjału ludzkiego do
sa modz iel ne j r ealizacji przez Zamawiającego świadczeń o bjętych u mową'
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym ze świadczenieobjęte umową
nie moŻe byÓ zrealizowane

3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamowienia
Wykonawcy , przy czym za'.

a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie

od realizacji umowy w całoŚci lub w częŚci

się

z

wzyczyn lezących po stronie

wielokrotne uchylanie

się przez

Wykonawcę

b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob
niezgodny ze sposobem okreŚlonym W umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest niepzydatny do konkretnych celÓw planowanych przezZamawiającego.
S e

t**

kretan Kon

i

sji : M agdale

n

a Biern at
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1.

2'
3.
4'

Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują. się do ochrony danych ośobowycn uoostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i tecńnicznycń środkÓw ochiony
danych osobowy.ch przetwarzanych W systemach inforńitycznych zgodnie przepisami prawa
a w szczegÓlnoici z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenień Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r' w sprawie'ochrony osÓb fizycznych
w związku z pŻetvrarza1i-em_!3.17ch osobowych i w sprawie swobodnego przep[ywu takich'danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną cianyin o-sobowych 'dotycząclch
pzetvvarzania i ochrony danych osobowych.
.Strony oŚwiadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy. znĄą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych or-az posiadaj{ stośowne upowaŻnienia
u prawn iające do przetw arzania danych osobowych.
Strony oświadczają, że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizai1ą umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezb{d'ne oo jbj
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi pize'oawnienia roszizeń Strón
Umowy.
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Pzetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie zart. 13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu rurópejsriego iRady (UE) 20161679zdnia27
kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE 1ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz'U'UE.L.2016'1'lg.'1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający infórńuje,
iŻ''

1.

z

o.o., z siedzibą
PrzedsiębiorcÓw
-(41-94o)
prowadzonego pr191 sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego iłejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złotych, podatnikiem ód towarow
i uslug posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.
2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLokoKs KdAJ S[' z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 T1B i6 67.
3. Przetv'tarzanie pzekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyÓ reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikow.
4. Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dóchodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań. 6 ust. 1 lit. RoDo.
0
5. Przetvvarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rownie} do wykonania ciązącego
na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku dócńooówym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks karny, ustawy
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
_ kodeks
6.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizac1ą powyzszych
celÓw. Administrator moze udostępniÓ dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom swiadcżącyń usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rowniez udostępniane póomiotoń
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetvlarzającym, z którymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakieiie niezbędnym
do wykonania pzez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przeMvazane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia a takŹe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania,
.usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9. uł!9rywcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-9o5 Bytom, ul. Konsiytucji ia adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danyón osobowych, ul. Stawki
200-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza prżepisy RoDo.
10. Wykonawca zobowiązuje się poinformowaĆ W imieniu Administratora (ZamawiĄącego)wszystńie osoby
tizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby flzyczne prowadzące działalnośĆgospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są w składanej ofercie
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs
W Piekarach Śląskich
przy ul. gen.Ziętki, wpisaną

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat

j'

KRAJ Sp'

do Rejestru

1E

wtrnt.1 KOKS

AlŚn

lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia,

a)
b)

11

fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego). (jeŻeli dotyczy)

Zgodnie

z

art. 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu

znn
o:

Administratora

(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob' o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im treść
klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednocześnietym osobom Wykonawcę jako
żrÓdło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)'
(jeżelidotyczy)
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Naczór wvnikaiacv z zazadzenia środowiskoweqo

WtrakcierealizacjizamÓwieniaWykonawcazobow@niaprzepisowprawnych
W zakresie ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej

w

WĘGLoKoKS KRAJ Sp.

Dostawcy.

z

o.o., zamieszczonej na stronie www.weqlokokskrai.pt zarłióxó
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1

Zasadv etvki
Wykonawca nie moze naruszaÓ poprzez swoje zachołanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisow obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikÓw, przedstawicieli
Ękonawcy
oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegÓlnosci dó
zachowań, ktÓre mogą prowadziĆ do:
1) popełnienia przestępstw okreŚlonych W art. 16 ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2oo2 r.
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (t.j. Dz.U' z 2019
r. poz. 628),

2) popełnienia czynÓwwskazanych w ustawie zdnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej
konkurencji(t.j. Dz. U.22019r., poz. 1010).
Wykonawca winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawiciel|'
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, ze nie wręczał i nie wręczy zaonej darowizny lub prowizji;
|ak rÓwniez nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji praóownikowi lub przódstawicielońi
Zamawia)ącego W związku z zamÓwieniem lub Umową.

1.

2

3.
4.
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Ochrona taiemnic nrze dsi ahin
. zachowan le nollfnnści
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemn icy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych
i innych, udostępnionych wzajemni EW związku z wykonywaniem Umowy
ido niewyko rzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony w Umowie, a takŻe do zachowania
w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trz ecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazić inte resy Stron w czasie obowiązywania lub
po rozwiązani u Umowy. Wykonawca przyjmu je do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem
bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie U mowy są włas n ościąZamawiającego
Wykonawca zobowiązuje się do usun ięcia danych będących własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wyko nawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich
dokume ntow i informacji pozyskanych w związku z Umową'
wv konawca przyjmuje do wiadomoŚci' ze Wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
pzebł,tarzania na podstawie Umowy są prawnie ch ronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraznej
zgody Zamawi ającego nie mogą byĆ przez Wyko nawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby,
za ktore \Ałkonawca ponosi prawną odpowiedzial noŚc, poza zakresem Umowy przetwarzane' ani teŻ
korygowane czy udostępnione jaki ejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, Żadnej informacji ujawnionej mu pŻez
Zamawiającego, ktora:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego' lub
2) została bez zadnych ograniczeń W zakresie poufnościprzekazana przeż Źamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnoŚci.

5

Ujawnienie informacji. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

jest takze

dopuszczalne

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzielic się informacjami związanymi zrealizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca może ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Sekretaz Konisji: Magdalena Biernat

JO

rawv: P RZZ|2209

N

KS KRAJ Sn.

o.o.

3) Wykonawca moze ujawniać informacje na ządanie
organÓw państwowych, gdy obowiązek
pzekazania im
informacji wynika ź przepisow
|r"*".
'w
'poolnioty,'łiore
'takich
W sytuacjach, o ktÓrych mowa
ust. s,
pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane iinformacje
uzyskane w związtu z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw
Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w ózęści, ini w całcści,
o ile nie wynika to z innych postanowień
jednocześnie.nie słuzy do jej reilizacji,, i
ritiezeniem
.9*.o*y, a
ust. 4 i 5.
\A/ykonawca zobowiązuje się dó
sr.ui"cinvch Środkow technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich
'"stósowanij
przekazanycrr intórmac1i i danycń iioezpieczając je
przed
-"
nieupowaznionym dostępem, uśzkodzenjem i/lru_b
ńieuprawnioną
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek
'oovtir'"ó;ą
zasady
poufnościStrona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
'" śtń
ogÓlnych r<oolxiu;ilil*g".

6'
7'
^
8'
9'
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Wtrakciewykonywan]::1?Yououisyustawyzdnia5sierpnia2O10r,
o ochronie informacji niejawnych (Dz.'U. z2O19-r' prri..

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

iiżl-'

s1e
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci.z"%ffinie
lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻelijej
realizaĄę uniemozliwiły okoliczności siły wyŻszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe,-nióprzeńioywalne
i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w ózęści ńa stałe iuo-na pewien
czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziałać przy zachowaniu nalezytej starannoŚci'
P'rząawami siły wyzszej są W szczegoinosci:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powÓlz, trzęsienie ziemi itp',
b) akty władzy państwowej np. stan wo;enńy, śtanńy1|tr.ińy
c) powazne zakłócenia w iunkcjono*ańiu tńnsportu,' -'- itp
Strony zobowiązują się wzajemnie oo nieźńło.'n"go
informowania o zaistnieniu okoliczności
.
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewioyńińycn
skutkach ora uńwy.
Jezeli okolicznośÓ siły wyzszej ma'charaktei
nie dłuzszy niisiedem
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięóu'o-oLr".
"'".ońv'lein'ar< tnłania przeszkody. dni, realizacja
Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

'

,
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Ze.stronyZamawiajecego-osobą,ffimiorazodpowiedzialnymizanadzÓrnad
realizacją umowy 7'esf / są:

.. e- mail
.. e- mail
osobą odpowiedzialną za przesyłanie zamowień oraz sprawowanie
nadzoru nad realizacją
13l

|

2

:::' :"':::

1

Ze strony Wykonawcy
:::: ':'11:':*l

3

:::"-Ł::l
.

-

e- mail

osobą

/

osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi

:::o/S:i1':
..

...

za

nadzor nad

e_ mai,

..... e- mail ,.
Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymiga
torńv aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizacją uń"o*v, *y'"g"n"
jest pisemne powiadomienie
tel.

drugiej strony umowy.
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WĘGLOKOKS KRAJ Sp z o
przy wykonywaniu czynnościzwiązanych z realizaĄą
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającógo, wykonujących
rzócr. firm obcyóń
czynnoŚci, ktÓre na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają uóziólenie pracownikowi pzez
pracodawcę zwolnienia.od. pracy. odstąpienie jest moziiwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiająceg o wiedzy o powyzszych o ko icz n ościach.
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygaÓ po|ubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich. W przypadku braku mozliwościpolubownego-iozwiązania sporu w terminie 14 dni
pfacownikÓW

ni

l

3

od

4.

momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedńą

ze stron, spór

do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego'

Zamawia)ący zastze.ga sobie prawo
niz określony w umowie.

do wskazania terminu realiźicji" dostawy

'1) w zamowieniu poprzez określenie innego
terminu,

2) po przekazaniu zamÓwienia, dla zamówień przekazywanych

6.
7.

pÓzniejszego

drogą elektroniczn poprzez
wysłańą e-mailem wiiazu;ącą inny niz'pi'eńotny
termin realizacji'. W kazdym przypadku mozliwa jest zmiana terminu 'róaiizacjl zamÓwienii
po przekazaniu oŚwiadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub emailem'
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zlstLcsowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zit<reśie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem niewazności.

ą

informację o zmianie'terminu realizacjizamÓwienia

5.

poddany będzie

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplazu dla kaŻdej

ze

Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr

1

-

opis przedmiotu zamowienia - zgodnie zzałącznikiem nr

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat

1 do

Sl\AŻ.
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