WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o

Nr sprawy PFZZ|2235

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIEN!A
t.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
ad res strony nternetowej; www.weq lokokskraj. pl
SposÓb komunikowania s|ę z Wykonawcamizostał określony w dalszej częŚci SlWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: ad res internetowy : https://dostawcy-weq lokoks. coiq. biz
i

lnformacje podstawowe
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
2' Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. ZamawiĄący nie dopuszcza mozliwościskładania ofert częściowych. Składana ofeńa winna
obejmowac cały zakres rzeczowy zamÓwienia.
4. Zamawia1ący nie dopuszcza możliwościskładania oferty wariantowej.
5' Zamawia1ący nie zamierza zawrzec umowy ramowej.
6. Zamawia1ący dopuszcza mozliwoŚć powierzenia częścizamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcow. Zamawia1ący Żąda dołączenia do ofeńy wykazu częŚci zamÓwienia, ktÓre
wykonawca zamierza powierzyĆ podwykonawcom sporządzonego na druku stanowiącym
Załącznik nr 3 do slwz.

il.

opis pzedmiotu zamówienia

1.

2.

Przedmiotem zamowienia jest:

świadczenie usług remontowych eIementów hydrautiki siłowej obudów zmechanizowanych
typu KW 19135 PozlZRP, KW 19/35 PozJBsN/zRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz wymagania prawne i techniczno - uzytkowe okreŚlono
w Załączniku nr 1 do slWZ.

okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacji zamówienia iwarunki gwarancji:
1. okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r.
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wartośc umowy nie zostanie wykorzystana,
umowa obowiązywaÓ będzie dla Zleceń wystawionych przez Kopalnię bądz jej poszczegolne Ruchy,

IV

do dnia wykorzystania wartości umowy, ale nie dłuzej niż do dnia 3'1 marca, roku następnego po roku

3.

4.

obowiązywania umowy. o przedłuzeniu okresu obowiązywania umowy do 31 marca ZamawiĄący
poinformuje Wykonawcę pisemnie.
\Almagany okres gwarancji na wykonane czynnoŚci remontowe: minimum 12 mlesięcy od daty
przekazania Zamawiającemu podzespołu po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem
odbioru.

SzczegÓłowe zasady realizacji zamÓwienia i warunki gwarancji zostały okreŚlone w Załączniku nr
do SIWZ - opis przedmiotu zamÓwienia.

1

Warunki udziału W postępowaniu olaz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych

V

warunków.

o zamÓwienie mogą ubiegaĆ się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:

1'

posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy',
Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie,
wykonali (a w przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwniez wykonywanych) w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doŚwiadczenia, tj. Świadczyli usługi
remontowe lub inne polegające na naprawie elementow hydrauliki siłowej obudow zmechanizowanych
stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych o łącznej wańości netto nie mnlejszej niż
200 000,00 PLN;
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2.

o. o.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynnoŚci tj.: do wykonywania
usług objętych postępowaniem w zakresie nie mniejszym niz przedmiot zamÓwienia, to znaczy''
1) W odniesieniu do sekcji obudowy zmechanizowanej oraz elementÓw sekcji obudowy
zmechanizowanej:
a) Producent obudowy zmechanizowanej, ktÓrej przedmiot zamowienia dotyczy;
lub
b) Podmiot posiadający upowaznienie producenta obudowy zmechanizowanej, ktorej pzedmiot
Iub

zamÓwienia dotyczy;

c)

3.
4.
5.

6'

Podmiot posiadający ocenę zdolnoścido wykonywania remontow, wydaną przez jednostkę
notyfikowaną w zakresie obudow zmechanizowanych, potwierdzającą zdolnośc Wykonawcy
do prowadzenia remontÓw w zakresie nie mniejszym niŻ przedmiot zamÓwienia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia,
sytuacji finansowej zapewn iającej wykonan ie zamÓwien ia,
niezalegania z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem Wykonawcow, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jezeli układ nie przewiduje
zaspokojen ia wierzyciel i poprzez likwidację majątku upadłego.

ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na
podstawie złoŻonych pzez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentow'
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiaiacv żada przedłożenia wraz z ofeńa :
1. oświadczenia o spełnienIu warunkow udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
2. wykazu wykonanych, a W przypadku świadczeń okresowych |ub ciągłych rownieŻ wykonywanych
usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń a jezeli okres prowadzenia działalnościjest
krÓtszy - w tym okresie' z podaniem ich wańoŚci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw zgodnie
zZałącznikiem Nr 4 do SIWZ oraz załączenia dokumentÓw potwierdzających, ze te usługi zostały

VI

3.

wykonane lub są wykonywane naleŻycie;

aktualnego 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
upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, którzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycie|i poprzez
likwidację majątku upadłego, wystawionego nle wcześniejniż 6 miesięcy pzed upĘwem terminu
składania ofeń, a dla WykonawcÓw, którzy prowadzą działalnoŚĆ na podstawie innych dokumentÓw

4.
5.

-

ten dokument,

oświadczenia o braku zaległościw opłacanlu podatków lub uzyskaniu pzewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłoŻenia na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymania w całoŚci
wykonania decyzji organu złoŻone na druku formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do
srwz,
oświadczenia o nie zaleganlu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłozenia na raty
zaległych płatnoŚci |ub wstrzymania w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - złozone na
druku formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slwz.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktorych mowa w pkt 2-4 składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone

w pkt 2-4 sfosu7'e się odpowiednio'

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej ,,za zgodnośÓ z oryginałem'' przez Wykonawcę lub pzez osoby upowaŻnione do jego
reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane Wraz

z tłumaczeniem na język polski.

vlt

&

Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawlaiacv żada pzedłożenia wraz z ofeńa:
1. oświadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
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o. o.

w celu potwierdzenia, ze Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania usług
w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamowienia, Zamawiający Żąda odpowiednio:
w przypadku Wykonawcy będącego Producentem sekcji obudowy zmechanizowanej, ktÓrych
pzedmiot zamÓwienia dotyczy:

1)

_

Iub

2)

do SIWZ;

w przypadku Wykonawcy posiadającego upowaŻnienie Producenta obudowy zmechanizowanej,
ktorej przedmiot zamÓwien ia dotyczy:

Iub
3)

oświadczenie Wykonawcy' że jest Producentem sekcji obudowy zmechanizowanej,
której przedmiot zamowienia dotyczy - złoŻone na druku stanowiącym Załącznik nr 5

upoważnienie wystawione przez Producenta obudowy zmechanizowanej, ktÓrej przedmiot

zamowienia dotyczy;

w przypadku Wykonawcy niebędącego Producentem sekcji obudowy zmechanizowanej oraz

nieposiadającego upowaznienia Producenta obudowy zmechanizowanej' ktÓrej przedmiot
zamowienia dotyczy:
oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodnośćz oryginałem oceny
zdolnoścido wykonywania remontów sekcji obudowy zmechanizowanej, lub jej
elementÓw w zakresie nie mniejszym niŻ przedmiot zamÓwienia, wydanej pfizez
jednostkę notyfikowaną w zakresie obudów zmechanizowanych, potwierdzającą
zdolnoścWykonawcy do prowadzenia remontÓw w zakresie nie mniejszym niz przedmiot
zamówienia - ważną w dniu składania ofeń;

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamowienia lub zdolnościach finansowych - innych podmiotow, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia,
w szczegolnosci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich pzy wykonywaniu zamÓwienia.

vilt

W ce|u potwlerdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku

IX

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1' Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegać się o udzielenie zamÓwienia, W tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za niewykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

nr 1 do SIWZ,
Zamawiaiacv wvmaqa również dołaczenia do ofeńv:
1' oŚwiadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawańych w Załączniku nr 1 do S|WZ złoŻone
na druku formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slWZ.

2.
3.
4.

5.
6.

&

S e

kreta

umowy.

Wprzypadku, o ktÓrym mowaw ust.1' Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamÓwienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym
postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
W pzypadku, kiedy ofertę składa kilku WykonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓlnych Wy konawcÓw składających ofeńę wspol n ą.
W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓlnie, do ofeńy naleŻy załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
\A!konawcow,
2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzĄące, Że nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłości,nie zalega z uiszczeniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzjiwłaściwego organu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia indywidualnie
przezkaŻdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ.
Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, Że warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia' potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączyĆ odpowiednie dokumenty (jezeli
są Wymagane). Jezeli jeden z Wykonawcow spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki moŻna
pzedłoŻyc tylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspÓlnej oferty Wykonawcow, ZamawiĄący moze zaŻądac przed zawarciem
umowy, umowy regulującej współpracę tych \ĄĄkonawcÓw.
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o.

opis przygotowania ofeńy

x.

1.

2.
3.
4'

Do ofeńy naleŻy dołączyĆ:
Formulaz ofertowy spoządzony zgodnie z wzorem -Załącznik nr 2 do
oświadczenia i dokumenty, o ktÓrych mowa w pkt Vl, Vll, Vlll, lx slwz.

1)
2)
3)

Pełnomocnictwa,
rejestrowych.

o ile

slwz.

umocowanie dla osÓb podpisujących ofertę nie wynika

z

dokumentÓw

Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę'
ofeńę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyc w jednym egzemplarzu wyłącznie

w formie pisemnej.
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byĆ sporządzone W języku polskim' a dokumenty sporządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język po|ski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.

5. ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oświadczeń
(załączników).
6' Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu' numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. ofeńa, wszystkie oŚwiadczenia i załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu \AĄkonawcy
naleŻy załączyc do ofeńy w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentÓw.
9' Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (przed jej złoŻeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.

10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. oferta powinna byĆ zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie.

11' Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty
o firmie, jej działalnościitp') nie podlegają ocenie.

reklamowe

12' Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być
złoŻone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem przez
Wykonawcę lub pzez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowień wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktorym upłynąłtermin składania ofert.
14. TreśĆoferty musi odpowiadac treści Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
15. Cena ofertowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
16. Cena ofeńowa musi uwzględniaĆ wszelkie koszty związane z realizac1ą przedmiotu zamÓwienia.
17 ' Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚciĆ w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz' U. z2019 r, poz' 1010) nie póŹniej
niz w terminie składania ofert, musi zamieścićadnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze wskazaniem
konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podaÓ numery stron
zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje
informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśckazdy zainteresowany może legalnie poznaÓ.
W szczegÓlnoŚci nie mozna zastrzec'. nazwy i adresu \Ąlkonawcy, informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkow płatnoŚci.

xl.

Wadium
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium'

Xll.
Xlll.

xlv.

&

Zabezpleczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kryteria oceny ofeń isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
1. Jedynym kryterium, ktÓrym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeń jest cena netto
przedmiotu zamÓwienia _ 100%.
2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą Uznana zostanie ofeńa z cena najnizszą według okreŚlonego w ust. 1 kryterium.
4. oferta najkorzystniejsza moŻe zostac wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania
ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje mozliwoŚć przeprowadzenia uzgodnień prowadzących
do obniżenia cen z Wykonawcą' ktÓry złozyłnajkorzystniejszą ofeńę zgodnie z $ 26 Regulaminu'
Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunkow i cen zostanie
potraktowane jako zmiana oferty w rozumieniu $ 23 ust. 10 Regulaminu.
Warunki umowy itermin płatności
1. lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określonew Załączniku
nr 7 do SIWZ.

Sekretaz Komisii Pnetargowei: Katazyna Dziutkowska
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2.
3'
XV

o.

Termin płatnościWynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. Wystawionej po wykonaniu pzedmiotu zamowienia w całoŚci lub w częŚci, na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie pzedmiotu zamÓwienia w całościlub częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o'
\Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

Termi n związania ofeńą :
Wykonawca jest związany ofeńą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niż 60 dni
od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofeń'
Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuŻanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuŻenie terminu związania ofeńą o okres do 60

1.

2.

dni.

xvl

Termin i miejsce składania ofeń:
1' ofeńę naleŻy złoŻyć w jednym egzemplarzu, W nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu
w zak|ejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o. KWK Bobrek - Piekary
ul. Konstytucji 76, 41 - 905 Bytom
Budynek księgowoścl,
D?.iał-Zamówień i Przetargów _ ! Biętro,' pok. nr 5
''

do dniaą?*..Q:..zozor.do godz.

..k.:.Q '

z dopiskiem:

.

Postępowanie o udzielenie zamowienia nr PRZZ2235 pn.
Swiadczen ie usług remontowych elementów hyd rau liki siłowej obudów

zmechanizowanych typu KW 19135 POzIZRP, KW 19/35 POzIBSN/ZRP, KW 20/36
Poz/BSN/ZRP dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku

/P.:./{

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

Nie otwierac pned dniem .&.,.%.zoz0r. do soaz.
oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
odpowiedzialnośÓ za właŚciwe oznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi \Ąłkonawca.

ofeńy powinny być zarejestrowane

2'
3.

4.

przechowywane

w warunkach

zapewniających im stan

rozpatrzenia.

Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktorej opakowanie z ofertą nosi Ślady naruszenia zamieszcza
na wykazie złozonych ofeń stosowną adnotację' W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję

o dalszym postępowaniu w tym zakresie'
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofeń.

otwarcie ofeń.

1.

i

nienaruszony do czasu otwarcia ofeń'
Wykonawca moŻe przed upływem terminu składania ofert zmienic lub wycofac ofertę.
Zamawia1ącv niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniuofeńy po terminie.
W przypadku oferty złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrócona na adres Wykonawcy - bez jej

otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu

"L?.u.

r)t..)I|t

a

aaAł /og

w miejscu:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów _ l piętro, pok. nr 5
otwarcie ofeń jest jawne inastępuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składaniaztym, Że dzień,
w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
1) stwierdza iloŚÓ otrzymanych ofert,
2) otwiera oferty w kolejnościich zarejestrowania,
3) podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw, a takŹe informacje dotyczące ceny' terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawartych w ofertach. Ceny ofeń
nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określonyw S|WZ zawiera powyzej 30 pozycji
cen jednostkowych,

oferty otwiera się rownież w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia
w częścijawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy pzewodniczący Komisji Przetargowej
lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofeń'
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.
1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytuąi76,41-905 Bytom, lub
faksem
na nr (+48) 32718-11-74,i
-

XVIII

-

drogą elektroniczną na adres: k.dziurkowska@weqlokokskraj.pl
uzupełnianiedokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczeniai wnioskl:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-75,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom ien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazyw ał wykonawcom :

b)

a)
b)
c)

2.
XlX.

XX.

&

pisemnie, lub,

faksem na numer wskazany w ofercie, lub
drogąelektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

-

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących

postępowania

na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcy-weolokoks.coiq.bizl

osobą udzielającą informacji dotyczących przedmiotu zamÓwienia ze strony ZamawiĄącego jest:
Katarzyna Dzi u rkows ka - mail : k.dzi u rkowska@weo lokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzlelane są od poniedziałku do piątku.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1' Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny być przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
2' Wykonawca moŻe zwrociĆ się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci SIWZ. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba ze proŚba o wyjaśnienie treściS|WZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niz 3 dni przed terminem składania ofert.
3. Treśćzapytań (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
zmodyfikowaÓ treŚc SlWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlności dotyczy kryteriow oceny ofert,
warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia' Zamawiający moze przedłuŻyć
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną w ten sposÓb
modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
Informacjedodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całośćpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŻ wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawia)ącym, a \AĄkonawcą.
3. Komisja Przetargowa moŻe Żądac od \ĄĄlkonawcÓw wyjaśnieńdotyczących treścizłozonych ofeń.
4. Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \Ąłkonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
1) nie złozyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentow,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy' do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba Źe pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowan ia lub odrzucenie ofeńy.
5. oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez WykonawcÓw na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako
dzień uzupełnienia.
6. 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
Ękonawcę i wyznaczĄąc termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.

Sekretan Komisii Pnetargowei: Katazvna Dziurkowska
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Xxl.

xxlt

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.

1.

osoby upowaŻnione informują WykonawcÓw, W formie przewidzianej W slWZ,

2.

www.weolokokskraj. pl.
\Ą/ykonawcę, ktorego oferta zostanie wybrana
pismem do zawarcia umowy.

o. o.

o

sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie

za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie

odrębnym

P rzetw arzan ie danych osobowych.
Zgodnie z ar1'. 13 ust.1 iust' 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeM,tarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogolne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119'1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający

informuje, iz:

1'

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 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od
towarÓw i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest

w Piekarach Śląskich

Administratorem.

2' Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o.'. adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl,
tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
2) Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
3) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
4' Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyÓ reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw.
5. Przetwazanie danych osobowych \Alkonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem

6.

o udzielenie zamówienia.

SpÓłki jest koniecznośĆ przeprowadzenia postępowania

Dane Wykonawcy są rÓwnieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŹności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
7. PrzeMvarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegolnościz ustawy o podatku
dochodowym od osob flzycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie ań. 6 ust. 'l lit. c) RoDo'
8' Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celÓw. Administrator moze udostępniÓ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
pzefł,tarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu pzetv,larzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych
w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41_905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2 00-'193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przeM'tarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
12. Wykonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚÓ
gospodarczą, ktore zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu
1

a%

)

o udzielenie zamÓwienia, o:

fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
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2)

przebłv arzani u

z

da

nych oso bowych

p

rzez Ad

m in

istrato ra (Zamawiające

14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się

g

o. o.

o)'

wykonaÓ W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb' o ktorych mowa w ust. 12, pzekazując im
treŚć klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom \AĄkonawcę
jako ŻrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator

13. Zgodnie

art'.

(Zamawiający).

14. Podanie przez \Ą/ykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, a|e stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xxilt

Postanowienia końcowe.
1. ofeńa nie podlega zwrotowi.
2. Nie podlegają ocenie oferty, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
zamowienie dla Zamawiającego z nienalezytą starannoŚcią, a w szczegÓlności polegających na:
1) niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakoŚci,

3)
4)
5)

3.
4'
5.

niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚĆ poniesienia
przez Zamawiająceg o d od atkowych na kładÓw fi n an sowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załaczniki:
Załączniknr 1
Załącznik nr 2
Załączniknr 3
Załączniknr 4

Załączniknr 5
Załączniknr 6
Załącznik nr 7

,&

-_
-

opis przedmiotu zamÓwienia

Formularz ofeńowy
V\Ą'kaz części zamÓwienia jakie \Alkonawca zamierza powiezyĆ do wykonania
Podwykonawcom
Wykaz wykonanych/wykonywanych usług
oświadczenie Producenta maszynlurządzeń
oświadczenie Wykonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy
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Załącznik nr 1 do S|WZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.

ll

Pzedmiotzamówienia:
Świadczenie usług remontowych etementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych
typu KW 19135 PozlZRP, KW 19/35 Poz/BsN/zRP, KW 20/36 Poz/BSN/ZRP dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
Lokalizacja miejsca wykonywania usług.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.

Zakres rzeczory przedmiotu zamówien ia.
1. Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.
1) Ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne igÓrnicze (j.t. Dz. U.z2019 r. poz.868)
wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, tym:

a)
2)
3)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych

(Dz.U.22017 r. poz. 1118),
Rozporządzenia Rady MinistrÓw z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobÓw
do stosowania w zakładach gÓrniczych, wraz z pÓŻnie)szymi zmianami (Dz. U. z 2004r., nr 99,
poz. 1003),
Rozpoządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008r' w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz'1221), Dyrektywa 2006l42lwE'

W pnypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamowienia musispełniai uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy'

2.

Wykaz elementów objętych zamówieniem
Stojak ZRP.0'15.13
Stojak ZRP.037.13
Podpora stropnicv W31 .240-1 5
Przesuwnik 960-01-09
Przesuwnik 01 0.05.07W1
Siłownik korekcii bocznei w31 -240'01.04
Siłownik korekcii bocznei ZRP.037.01.07
Siłownik stropnicv wvsuwnei 01 1.01.02.05
Siłownik stropnicy Wvchvlnei 01'1.01.03
Siłownik osłonv czoła ścianvW31.240-01.09
Siłownik osłony czoła ściany0'l3.01.02.06

3.

Czynności wchodzące w zakres remontu:
2
3

4

5)
6)
7)
B)
9)

demontaŻ,
mycie, czyszczenie elementÓw przez piaskowanie lub Śrutowanie,
wymiana uszczelnień oraz pierścieniz tworzyw sztucznych na nowe,

wymiana na nowe przyłączy zasilających i zewnętrznych przewodÓw zasilających oraz ich
osłon,

regeneracja cylindra z nałoŹeniem wewnętrznej powłoki ochronnej- galwanicznej,

regeneracja cylindra Środkowego/cylindra ll stopnia z nałozeniem zewnętrznej powłoki
nej oraz nałoŻen ie wewn ętrznej powłoki och ron nej galwanicznej,
regeneracja tłoczyska z nałozeniem zewnętrznej powłoki ochronnej,
regeneracja tłoka i pierścienidzielonych,

och ron

regeneracja dławicy/ tulei,

10) regeneracja spodnia/dna/stopy cylindra,

1) regeneracja ucha cylindra,
'12) regeneracja ucha tłoczyska,
13) regeneracja uchwytow/czopÓw połączeniowych na cylindrze siłownika (np. połączenie siłownika
z belką układu przesuwu, ze stropnicą itp.),
1

14) montaz i badania stanowiskowe,
15) zabezpieczenie antykorozyjnepoprzez wykonanie podwojnej powłokiantykorozyjnej,
16) tnłałeoznakowanie umozliwiające min. identyfikację Wykonawcy remontu idatę wykonania
remontu,

17) zabezpieczenie wlotÓw pzyłączy korkami,
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18) wymiana wszystkich zuzytych częŚci zamiennych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych
czynności towazyszących celem doprowadzenia elementow hydrauliki siłowej do zgodnoŚci
z DTR/Instrukcją Uzytkowania gwarantując jednocześnie ich bezpieczną eksploatację.
IV

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć przy każdej usłudze:
1. protokół zdawczolodbiorczy'

2.
3.
4.
5.
6'
V

sprawozdanie z badań i prÓb po przeprowadzonym remoncie potwierdzające prawidłowośÓ
przeprowadzonego remontu,
oŚwiadczenie \ĄĄlkonawcy potwierdzające prawidłowoścwykonania remontu,

Wymagania dotyczące gwarancji:
1. Minimalny okres gwarancji na wykonane czynnoŚci remontowe wynosi: minimum 12 miesięcy od
daty przekazania Zamawiającemu podzespołu po wykonanym remoncie, potwierdzonym
dokumentem odbioru.

2.
3.
4.

Wykonawca gwarantuje nalezyte wykonan|e usługi zgodne

zawartymi w całym postępowaniu'

5.
6'
'
B.
7

VI

protokÓł odbioru technicznego,
świadectwo jakościwyrobu,
kańa gwarancyjna,

z

wymaganiami Zamawiającego

okres gwarancji nie może byc krÓtszy niz ujęty w niniejszej umowie i wydłuza się go o czas
wykonywania napraw gwarancyjnych.
W przypadku wystąpienia wad W Wyremontowanej maszynie/urządzeniulpodzespole, ktÓrych nie
moŻna było stwierdziĆ z chwilą odbioru końcowego Vl/ykonawca jest zobowiązany na własny koszt
wymieniÓ lub naprawiÓ dotknięte wadą elementy lub podzespoły'
Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich
samych zasadach jak przedmiot umowy.

osoby' ktÓre będą wykonywaĆ serwisowe czynnoŚci gwarancyjne będą zdolne do

w warunkach podziemnego zakładu gorniczego wydobywającego węgiel kamienny.

pracy

W razie wystąpienia potrzeby realizacji usług senruisowych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
Wymagane doku menty potwierdzające zdolnoŚc wy znaczonych osob.
Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane telefonicznie i następnie potwierdzane faksem lub drogą
elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w umowie.

obowiązki Wykonawcy.
1. Po wykonanym remoncie \AĄkonawca złoŻy oświadczenie, ze wyremontowane urządzenie odpowiada
dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy DRUK ,,B" _ wzÓr
oŚwiadczenia Producenta maszynyluządzenia- jeżeli dotyczy lub zgodnie zZałącznikiem nr 4 do
umowy DRUK ,,C" - wzor oświadczenia podmiotu posiadającego ocenę zdolności do wykonania
remontu wydaną przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą _ jeżeli dotyczy.
2' W przypadku, gdy umowa została zawarta z kilkoma podmiotami, ktorzy złoŻyli ofeńę wspÓlną
Wykonawca oświadcza, ze podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie umowy
(jeżeli dotyczy).

vlt

Zakres odpowledzialności Wykonawcy.
ZłoŻenie ofeńy W niniejszym postępowaniu jest rÓwnoznaczne
Wykonawcy:

z

następującym zobowiązaniem

1. Jezeli remont będzie przeprowadzony przez Producenta obudowy zmechanizowanej lub podmiot
upowazn iony przez Producenta, deklaracja Wykonawcy stwierdzająca,

1)

iz

W sposÓb
gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanej sekcji obudowy zmechanizowanej lub jej
elementu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszynyluządzenia - w związku z tym, nie będzie
wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia obudowy zmechanizowanej do obrotu, zgodnie
z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
wyremontowana sekcja obudowy lub jej element odpowiadac będzie DTR/ instrukcji uzytkowania,
na podstawie ktorej obudowa zmechanizowana lub jej element były eksploatowane przed
remontem.
JeŻeli remont przeprowadzony będzie przez Wykonawcę posiadającego ocenę zdolnoścido
wykonania remontu, wydaną przez jednostkę notyfikowaną - deklaracja Wykonawcy stwierdzająca,
:

remont będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie

2)

2.

Że'.

1)

remont obudowy zmechanizowanej lub jej elementu będący przedmiotem niniejszego
postępowania, wykonany będzie zgodnie z dobrą praktyką inŹynierską, z zastosowaniem
oryginalnych częścizamiennych wykonanych Wg rysunku Producenta obudowy
zmechanizowanej oraz częścizamiennych katalogowych wykonanych wg rysunku innego
podmiotu niŻ producent maszynylurządzenia ujętych W wykazie częścizamiennych
DTR/|nstrukcji uzytkowania obudowy zmechanizowanej lub ceńyfikowanych częścizamiennych,
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substytucyjnych z oryginalnymi i katalogowymi, o tych samych parametrach technicznych,
spełniających wymagania aktualnych norm i przepisÓw, posiadających certyfikaty zgodnoŚci,

potwierdzające spełnienie powyzszych wymagań, wydane przez akredytowane jednostki
ceńyfikujące. obudowa zmechanizowana lub jej element, będą posiadały poziom
bezpieczeństwa, co najmniej rowny poziomowi bezpieczeństwa wymaganego przez pienłotne

2)

VIII

remont będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie W sposÓb
gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanej obudowy zmechanizowanej lub jej
elementu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszynylurządzenia * w związku z tym, nie będzie
wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobow do obrotu, zgodnie z aktualnie
obowiązującym stanem prawnym'

obowiązki Zamawiającego.
1. Wskazanie miejsca odbioru przedmiotu Umowy do remontu.

2.

tx.

regulacje będące podstawą wprowadzenia do obrotu,

Udział w protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy po wykonanym remoncie.

Zakres odpowiedziaIności Zamawiającego:
1. Zamawia1ący zobowiązany jest do:
1) zapewnienia warunkÓw bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li Wykonawcy na terenie Kopalni
w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze,
za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu GÓrniczego, na terenie ktorego usługa
jest Świadczona,

2) eksploatowania maszyny, urządzenia lub podzespołu' zgodnie

2.
3.

z

zasadami okreŚlonymi
w doku mentacj i tech n iczno-ruchowej prod ucenta.
ZamawiĄący poinformuje Wykonawcę o zasadach ewidencji osÓb przebywających na terenie zakładu
gorniczego.
W razie zaistnienia wypadku na terenie zakładu Zamawiającego, ktÓremu uległ pracownik
Wykonawcy, osoba dozoru ruchu Zamawiającego winna powiadomiÓ o zdarzeniu najblizszą osobę

kierownictwa zakładu gorniczego Zamawiającego, właŚciwą dla wykonywanych przez Wykonawcę
prac senłisowych, w celu spełnienia wymagań ań. 1 19 ust. 3 Ustawy Prawo Geologiczne i GÓrnicze.
4. Zabezpieczen ie środkow tech n icznych związany ch z rozład u n kiem i magazy nowan iem.
5. Udział w odbiorze oraz protokolarnym potwierdzeniu dostawy pzedmiotu zamÓwienia.
6. Biezącej eksploatacjizgodnie z instrukcją opracowaną pzez producenta.
.

x.

Realizacja przedmiotu zamówienia:
1' okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r.
2. Termin realizacji obejmuje rÓwniez czas:
1) potrzebny Wykonawcy na odbiÓr podzespołow.
2) niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego czynnoŚci odbiorczych po zakończeniu
remontu.

3. o terminie odbioru podzespołow do remontu Wykonawca ma obowiązek poinformowania
wskazanych w zleceniu pracownikÓw Kopalni niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia.
4. Podstawą rozpoczęcia jednostkowej usługi będzie zlecenie przekazane Wykonawcy drogą
5.
6.

elektroniczną lub faxem zgodnie ze wskazaniem w umowie. Przekazanie zlecenia w sposÓb
okreŚlony w umowie uznaje się za skuteczne jego dostarczenie' o zmianach teleadresowych
Wy ko n awca ma obowiąze k po nfo rm ow aĆ Zamawiające go.
o zakończeniu remontu podzespołu \Afukonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego drogą
elektroniczną lub faksem na adres lub nr podany w zleceniu.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomic ZamawiĄącego o kazdej zmianie planowanego terminu
zakończenia remontu (co najmniej w dniu popzedzĄącym termin planowanego zakończenia
i

remontu).

7. Wykonawca ponosi koszty wynikające z nieuzasadnionego przybycia Zamawiającego i/lub jego
przedstawiciela w celu udziału w odbiorze przedmiotu remontu'
B. W dniu zakonczenia remontu Wykonawca musi posiadac Wymagane przez Zamawiającego
sprawozdanie z przeprowadzonych prób i badań.
9. Po dokonanym remoncie Wykonawca umoŹliwi przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenie
odbioru technicznego, w tym prób stanowiskowych na terenie swojego zakładu lub w innym miejscu,
ktÓre wskaze w zgłoszeniu zakończenia remontu.

10. Zamawiający zastrzega sobie

mozliwoŚc weryfikacji wynikÓw zawańych w sprawozdaniach poprzez

prÓby i badania sprawdzające na stanowisku prÓb wskazanym przezZamawiającego.

11. PrÓby i badania sprawdzające stanowią nieodzowną czynnoŚÓ remontu wliczoną w jego cenę.
12. Za datę wykonania usługi remontowej przyjmuje się datę podpisania przez obie strony Protokołu
zdawczo-odbiorczego z odbioru maszynylurządzenia/podzespołu zgodnego ze Wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy (DRUK A).
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: PRZZI2235

FORMULARZ OFERTOWY
Miejscowośc

Dane Wykonawcy

Data

Wykonawca,
a w przypadku

oferty wspólnej
Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę wspólną
członek

Pełna nazwa Wykonawcy/

Wy ko

n

awcow

wspo

ln

ą

składających ofertę

Siedziba Wykonawcy
(ad res)

:

Wojewodztwo
Gmina
Nr telefonu
Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowan iu
wraz z nr telefonu
Do:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o.

'o.
ul. Gen. J. Ziętka' 41_940 Piekary Sląskie

KWK Bobrek-Piekary

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofeń pn,:

Świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów zmechanizowanych typu
KW 19/35 PozlZRP, KW 19/35 POz/BSN/ZRP, KW 20136PozlBsN/zRP dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Plekary w 2020 roku

afu

Sekretaz Komisii Pzetargowei: Katazvna Dziutkowska
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I

oferujemy wykonanie pzedmiotu zamÓwienia zgodnie

z

o.

wymaganiami okreŚlonymi przez

Zamawiającego w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamowienia za cenę;

w trLNrszt.

'-'[5:3+3x41
Stojak ZRP.01 5.13
Stojak 2RP.037.13
Podpora stropnicy W31.240-1 5
Przesuwnik 960-01-09
Przesuwnik 01 0.05.07W1
Siłownik korekcji bocznej w31-240.01.04
Siłownik korekcji bocznej ZRP.037.01.07
Siłownik stropnicy wysuwnej 01 1 .01 .02.05
Siłownik stropnicy wychylnej 01 1'01.03
Siłownik osłony czoła ścianyW31.240-01.09
Siłownik osłony czoła ściany 013.01.02.06

1

2
3

4
5

b
7
B

o

10
11

5

RAZEM
Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:
podałem cenę ofeńową, ktora zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

2.

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

J

oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SlWZ,
akceptuję termin płatności,ktory wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całości
lub w częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu
zamÓwienia w całoŚci lub częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego
przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o.
wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktore
zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń, a W szczegolnoŚci warunki realizacji
zamÓwienia opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczoną na stronie młlw.weqlokokskraj.pl
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy' zapoznam osoby realizujące umowę po stronie
Wykonawcy z ww. lnstrukcją,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WEGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o.

Działając w imieniu Wykonawcy:
wszystkie usługi remontowe wykonane będą w sposob określony w DTR/ instrukcji użytkowania,
a wyremontowane urządzenie będzie odpowiadac DTR/ instrukcji użytkowania,
wszystkie usługi remontowe wykonane będą zgodnie z wymogami okreŚlonymi w Załączniku nr 5

1)
2)
3)
4)
5)
6)

,&

zamÓwienia,
oferuję termin realizacjizamÓwienia

S e k reta

z

do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa
higieny pracy (...

),

i

dysponowaÓ będę W okresie realizacji zamowienia wszystkimi częściamii podzespołami
niezbędnymi do świadczenia usług remontowych,
oferowane do świadczenia usług remontowych częścizamienne będą częściami zamiennymi
urządzenia, ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa urządzenia Wymaganego przez pienruotne regulacje będące podstawą
wprowadzenia urządzenia do obrotu,
stosowanie oferowanych do Świadczenia usług remontowych częŚci zamiennych nie spowoduje
wytworzenia nowego urządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne wprowadzenie
wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
zrealizowane w ramach umowy usługi remontowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inŻynierską,
w sposob gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzenia.
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Nr sprawy PPZŻ|2235
4.

5

Działa1ąc w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamÓwienia'

DziałĄąc w imieniu Wykonawcy/VĘkonawcow występujących wspolnie ośwladczam, że:

1) nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne

z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie

na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaściwego organu,
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓW, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzycieli popzez likwidację majątku u padłego.
oŚwiadczam, ze jestem związany ofeńą przez okres 60 dni.

2)

6

SIWZ:

(pieczęÓ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia VlĄkonawcy)

&

Sekretaz Komisii Przetargowei: Katarzvna Dziurkowska

l5

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

Nr sprawy PPZZ|2235

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ czĘŚclZAMÓWENIA

JAKIE vVYKoNAWcA zAMlERzA PoWlERzYc Do WYKoNANIA
PODWYKONAWCOM
Zakres czynności, które
zostaną powierzone
podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy

L.p.

o/o

udział

w zamówieniu

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do re preze ntow an ia Wy kon awcy)

&

S

ekreta

z

Ko mi s i i P z eta rg owe i : Kata
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Nr sprawy PPZŻ|2235

o. o.

Załącznik Nr 4 do S|WZ
vVYKAz WYKoNANYC H/WYKoNYWANYGH UsŁU G
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
Data

Przedmiot
zamówienia

Lp

Wańośó
zamówienia
netto w PLN

wykonania
usługi
(nalezy

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

Pełna nazwa
Odbiorcy
usług

Podmiot
wykonujący
zamówienie*

(w przypadku

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego
potenciału)

Nr strony

w ofercie

zawierającej
dokument
potwierdzający
nalezyte

wykonanie
usługi

Uwagal
Przez wykonanie zamÓwienia na|ezy rozumieć jego odbior.
W przypadku usług okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisaĆ ,,do nadal'', podając
wa rtośczr ealizow anego dotychczas za mÓwi e n ia.
Do wykazu nalezy dołączyc dokumenty (referencje) potwierdzające. Że podane w wykazie usługi zostały
wykonane naleŻycie lub są wykonywane nalezycie oraz dokumenty potwierdzające spÓjnoŚc zakresu
wykonanych prac z tematem referencji.

1.
2.
3.

*

W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeftę zobowiązany jest
udowodniÓ Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegolnościdołączając w tym celu do ofefty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

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

&

S e
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o. o.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Miejscowośc

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie
Adres siedziby

oŚwnoczEN lE PRoDUcENTA
Dotyczy
(pod

ać n azwę postę pow

an

i

a)
nr sprawy

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oświadczamy, Że jesteŚmy producentem tj podmiotem uprawnionym W rozumieniu ustawy Prawo
Geologiczne i GÓrnicze Wraz z rozporządzeniamiz niejwynikającymido wykonywania remontÓw podzespołÓw
obudÓw zmechanizowanych, ktÓrych pzedmiot zamowienia dotyczy, w tym w szczegÓlnoŚci do dokonywania
oceny zgodnoŚci z dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego postępowaniem.

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do

,tfu

S e k reta

z

Ko m i sii P

z

et a rg owe i : Kata

nv n a

Dz

re p

iu

reze ntowa

rkowska

ni

a Wyko n awcy)

l8

Nrs

PPZŻl2235

OKOKS KRAJ

zo.o.

Załącznik nr 6 do SIWZ

MiejscowoŚÓ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWlADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBlEGAJĄCEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam' Źe będę ponosił solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do

re

preze ntow

an i

a

Wy kon awcy)

Wypełnia kaŻdy z Wykonawcow wspÓlnie składających ofertę.

o3

Sekretan Komisii Przetargowei

:

Katazvn a Dzi u rkowska
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o. o.

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

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ S

z o.o

UMOWA
zawarta w dniu ......1..:...:1...'.'
w Piekara.ch Śląskich pomiędzy (dalejjako:
',Umowa''):
WĘGLoKoKs KRAJ śpóir" . o.ó. łł-głoPiekary Sląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka,
zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego _
Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 000008061B, NlP 653-000_48_65, REGoN 270034633,
numer BDo: 000012274, wysokośÓ kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treściUmowy

Zamawiającym w imieniu i na rzecz ktÓrej działają'.

1.

...,..........

2.

a

zarejestrowaną W...
ideniyfikacyjny' NlP"..
i na rzecz ktorej działają:

pod numerem KRS
REGON

,

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

2

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
Protokoł końcowy zaM,tierdzający wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.
Swiadczenie usług remontowych elementÓw hydrauliki siłowej obudÓw zmechanizowanych typu KW 19/35
PozlZRP, KW 19/35 Poz|BSN/ZRP, KW 20136 PozlBsN/ZRP dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
Bobrek-Piekary w 2020 roku, nr sprawy PRZZ|2235.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (SlWZ).
3. oferta złoŻona przez Wykonawcę.

1'

2'

s2

1.
2.
3.

4.

5'
6.
7.
B.

,&

S e

Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług remontowych elementów hydrauliki siłowej obudów
zmechanizowanych typu KW 19135 POZIZRP, KW 19135 POzIBSN/ZRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
\Alkonawca oŚwiadcza, Że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1'
Wykonawca oświadcza, ze przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb
trzecich.

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

Przedmiotowi zamÓwienia podlega utrzymanie gotowoŚci ruchowej urządzeń oraz maszyn będących

przedmiotem zamÓwien ia w Kopalni Zamawiającego.

Przedmiot zamowienia musi spełniaĆ wszystkie wymagania okreŚlone przez Zamawiającego

w postępowaniu o udzielenie zamÓWienia, w wyniku ktÓrego zawarto umowę.

Zakres Świadczenia wynikający
w ofercie Wykonawcy.

ZamawiĄący zleca,

a

z

niniejszej umowy jest tozsamy

Wykonawcy zobowiązują

się do

ZamawiĄącego, na warunkach określonychw niniejszej umowie.

kreta

n
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Nr sprawy PRZZI2235

o. o.

s3

Wańośćumowy nie przekroczy

1

2
Ó

4
5

o
7
B

9
1

0

I

1

cena i warunki płatności

kwoty....'

....... netto

PLN

(słownie:

), w tym

Stojak zRP.015.13
Stojak ZRP.037.13
Podpora stropnicy W31 .240-1 5
Przesuwnik 960-01-09
Przesuwnik 01 0.05.07W1
Siłownik korekcji bocznej w31 -240.01.04
Siłownik korekcji bocznej ZRP.037.01 .07
Siłownik stropnicy wysuwnej 01'l.01'02.05
Siłownik stropnicy wychylnej 0'1'1.01.03
Siłownik osłony czoła Ściany W31.240-01'09
Siłownik osłony czoła ściany 013.01.02.06

2. Stawka podatku VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy'
3. WańoŚc Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamÓwienia. Wykonawcy nie
przysługuje zadne dodatkoweiuzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
4. W przypadku, kiedy zrea|izowana wartoŚc umowy będzie niŻsza od maksymalnej wartoŚci Umowy,
5.
6.

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częŚc| Umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury'
Po całkowitej realizacji usługi / roboty, podstawą wystawienia faktury za świadczenieprzez Wykonawcę
usług / robÓt będzie sporządzony przez Wykonawcę ProtokÓł zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia /
podzespołu
wykonanym remoncie sporządzony
egzemplaęach (jeden egzemplarz
dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy,
ktorych jeden będzie dostarczony
do Wykonawcy z fakturą) podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby odpowiedzialne za nadzor
i realizację umowy.
Dopuszcza się fakturowanie częŚciowe.

po

7.

8. W

9.

przypadku,

w3
z

z

gdy

realizacją zamÓwienia wiąŻą Się obowiązki celne

z formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

(w tym

związane

Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiaĆ będzie Zamawiającemu
w terminie wynikającym z właściwychprzepisów - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego

wykonanie zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie
z zapisami Umowy.
10. Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez

Zamawiającego.
11. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem zeczywistym, a takze w sposob zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej KlasyfikacjiWyrobÓw i Usług (PKW|U).
12. w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,

wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚc wobec
Zamawiającego za rea izację p rzed m otu u mowy.
13. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należnościjak i zobowiązań odbywaĆ się będą
wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a liderem konsorcjum tj ..
Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizaĄi umowy odbywaÓ się będąw ramach ich wewnętrznych
uzgodnień, bez udziału ZamawlĄącego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na zecz lidera
konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu naleznego wynagrodzenia
za realizaĄę przedmiotu umowy.
14. Fakturę nalezy wystawić na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek.
i przesłac na powyŻszy adres.
15. W pzypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy
wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
16. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa
w ust. 6, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
l
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17' Faktury muszą byÓ wystawione w języku iw walucie polskiej, zawieraÓ numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umow prowadzonym przez Zamawiającego oraz numer
zamowienia.

'1B. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez \Ą/ykonawcę

na fakturze.
19. Termin płatnościwynosi 60

dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub częŚci np'
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o.
20. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejności na poczet
naleŻności głównejwskazanejw tytule przelewu (art. 451 s 1 Kc nie stosuje się)'
22' Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko iwyłącznie na
Sp.

z

fakturach.

23. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złozonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiającemu
faktury korygującej.

24' Rozporządzanie wiezytelnościami wynikającymi z umowy (należnoŚć głowna, należnoścuboczna, w tym
odszkodowania' kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie,

obciążenie, zbycie)wymagają pisemnejzgody ZamawiĄącego pod rygorem nieważnoŚci.
25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kaŹdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnościąWymaga upzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o'".
26. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pienłotnej.
27. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek
chwilą doręczenia oświadczeniaprzez
Zamawiającego o potrącen u.

i

z

i

28. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

29' Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowaÓ płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,tzw. spłT payment.
30. Wykonawca oŚwiadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktÓrego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U' z2019 r. poz.
23572e zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
31. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony
dozłoŻenia zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia'l997 r. ordynacja
podatkowa (Dz. U. 22019 poz. 900 zezm.).
32' Zamawiający oŚwiadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

o

NIP 653 000 48 65.

33. Wykonawca oświadcza, Że:

1) jest

2)

NIP

czynnym podatnikiem podatku

...

..

od

towarów

i

ijest uprawnionym do wystawiania faktur

usług o numerze

identyfikacyjnym

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

34. JeŻeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byÓ czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
35. Zamawiający oświadcza,Żejego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
36. Wykonawca oŚwiadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest '..
37. W przypadku zmiany właściwychurzędów skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
38. Zamawiający oświadcza, Że posiada status dużego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
39. Wykonawca oŚwiadcza, Że posiada
przedsięb|orcy W rozumieniu ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
40. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktorym mowa

status

w ust. 38 i 39 powyzej.

s4

1.
2.

,fu

S

e

Termin realizacii Umowv
okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r.
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wańośc umowy nie zostanie wykorzystana, umowa
obowiązywaĆ będzie dla Zleceń wystawionych pzez Kopalnię bądŹ jej poszczegÓlne Ruchy, do dnia
wykorzystania wańoŚci umowy, ale nie dłuzej niz do dnia 31 marca roku następnego po roku
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obowiązywania umowy. o przedłużeniu okresu obowiązywania umowy do
poinformuje Wykonawcę pisemnie.

3'l marca

o.

ZamawiĄący

s5

Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określaZałącznik nr 1 do Umowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

s6

1'

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawia1ącego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej usługiwynikających z niniejszej Umowy

:?.

te,

2. Ze strony \ĄĄlkonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej usługiwynikających z niniejszej Umowy
tu.

3.

. ...

. tel. ...
te|. ...

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizaĄę Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony
.

Umowy.

s7

1.

z.
3.

4'
5.
6.

7.
B.

Podwvkonawstwo
\Ąłkonawca będzie wykonywał przedmiot zamÓwienia osobiŚcie / za pośrednictwem podwykonawcy*
(niepotrzebn e skreŚliĆ)'
Ękonawca będzie osobiŚcie wykonywał przedmiot zamÓwienia, z wyłączeniem zakresu:
1)
...'.., ktÓry zostanie
wykonany przez podwykonawcę:
... ... (dalej jako: ,,Podwykonawca'')
Za działania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowienia dotyczące
obowiązkÓw związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie Wykonawcy stosuje się
do pracownikow/ osob występujących u Podwykonawcy.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający
moŻe zgłosiÓ uwagi do umowy z Podwykonawcą W terminie 7 dni od jej przedstawienia.
Wykonawca obowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres Podwykonawcy,
zakres prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentÓw, Świadectw uprawnień, jezeli takie są
Wymagane przy realizacji zamÓwienia, na minimum 7 dni przed planowanym przystąpieniem
Podwykonawcy do prac.
Zamawiający może nie wyraziÓ zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objętych
Umową, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu prac,
w szczegÓlnoŚci jezeli Zamawiającv powezmie wiadomoŚc, iŻ:
'l) Podwykonawca nie wykonał lub nienalezycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub
innego podmiotu prowadzącego działalnoścw sektoze gÓrnictwa,
2) Podwykonawca znajduje się W sytuacji finansowej niegwarantującej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje
zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotÓw)'
3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego
lub spowodowania zagroŻenia dla ruchu zakładu gorniczego.
Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest Wymagana zgoda
ZamawiĄącego i \A/ykonawcy. Przepisy ust. 2 - 6 w tym przypadku stosuje się odpowiednio.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań.
Wykonawca zobowiązany jest dokonywaĆ terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami

s8

n'"*uo

ikającego zl)mowy pzez
stron odpowiedniego dodatkowego terminu
do wykonania Umowy, druga strona W pr,zypadku bezskutecznego upływu tego
terminu,będzie uprawniona do odstapienia od umowy eX nunc (od teraz). Jezeli świadczenia stron
są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do częściświadczenia, uprawnienie
do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru' albo do tej
części,albo do całej reszty nie spełnionego Świadczenia. Strona ta moze takŻe odstąpiĆ od całoŚci,

W przypadku

jedną

ze

stron, po wyznaczeniU przez drugą

ze

jezeliwykonanie częŚciowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właŚciwośczobowiązania albo

,3'
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ze względu nazamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.

do jednostronnego odstapienia od Umowy eX nunc
(od teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności
!ub czynności objętej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, W terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego
o tych okolicznościach.
Zamawia1ącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz 90 dni, określonegoW odrębnym
oświadczeniu,w przypadku
a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, ze świadczenieobjęte Umową
nie moŻe byÓ zrealizowane
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo

:

b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia

4.

z

przyczyn lezących po stronie

Wykonawcy, przy czym za:
a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całościlub w części;
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamowienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.

Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw

kodeksu cywilnego.

se

1.

2.
3.
4.
5.

Karv umowne

ZamawiĄącv moze naliczyÓ Wykonawcy kary umowne:
1) w wysokości10% wartości netto przedmiotu Zlecenia, gdy ktÓrakolwiek ze Stron odstąpi od Zlecenia
z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada Wykonawca,
2) w wysokoŚci 0,2% wańości netto pzedmiotu Zlecenia w przypadku nieterminowego wykonania
Zlecenia za kaŻdy dzień opÓŹnienia,
3) w wysokoŚci 0,2% wartości netto Zlecenia za opoŹnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za
kaŻdy dzień opozn ien ia.

za odstapienie pzez Zamawiającego
przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokości 10% wańości netto
przedmiotu Zlecenia, co nie dotyczy przypadkÓw okreŚlonych W s 8 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
przekroczy wysokoŚć kar umownych, ZamawiĄący niezależnie od kar umownych przedstawionych
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
\AĄlkonawca moze naliczyc Zamawiającemu karę umowną

od realizacji Zlecenia,

z

ogolnych, okreŚlonych w Kodeksie Cywilnym'

W pzypadku konieczności zlecenia pzez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy

w wyniku:

1)
2)

nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacjizamÓwionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej rÓznicy pomiędzy kosztami usługi zamowionej
przezZamawiającego u innego V\Ąkonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Umowy.

s10

Nadzór wvnikaiacv z zazadzenia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania pzepisÓW prawa w zakresie
ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ SpÓłka
z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

s

1.
2'
3.
4.

,)k

11

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli jej
realizację un iemozl iwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemoŻliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec ani
przeciwdziałac przy zachowan u n aleŻytej stara n noŚci.
Przejawami siły wyzszej Są W szczegÓlności:
a) klęskizywiołowe np. poŻar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan Wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i pzewidywanych skutkach dla Umowy.
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Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.

s12

1.

2.

Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych ŚrodkÓw ochrony danych
osobowych przetwazanych w systemach informatycznych zgodnie pzepisami prawa a w szczególności
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeMvarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych pzez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania
i

ochrony danych osobowych.

u

prawn ające do przetw arzania da nych oso bowych.

3.

Strony oświadczają,ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy zna1ą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia

4.

Strony oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

i

s13

nvch osobowvch
Zgodnie z ań' '13 ust.1 i ust. 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 20'16 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeM,tarzaniem 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, ZamawiĄący informuje,
Przetwarzan ie

iŻ:

1.

da

KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
W Piekarach Śląskich (41-94o) plzy ul. gen. j. Ziętki' wpisaną do Rejestru PzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego' KRS 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od
towarow i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON:270034633;
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej
Administratorem danych osobowych \AĄkonawcy jest WĘGLOKOKS

Administratorem.

2' Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o,'. adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl,
tel. 32 718 16 67.
3. PrzeMvarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantÓw
\Ą!konawcy, właścicielilub pracownikow.
4. Dane Wykonawcy są rownież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji

Administratora,

5.
6.

w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w ań. 6 ust. 1 lit. f)

naleznoŚci

RoDo.

Przetv'tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne równiez do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o podatku dochodowym
od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow' Administrator moze udostępniÓ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi

z

7

zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do
wykonania przez nich zleceń dla Administratora.

'

8.
9.

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

\Ałkonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia spzeciwu.

\Ąłkonawca

ma

prawo wniesienia skargi

do

lnspektora ochrony Danych osobowych
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 pzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o': adres; 41-905
przepisy RODO.
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10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby

fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośĆgospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są
W składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o:
1)
fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
2) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego)'
11' Zgodnie z art. 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaÓ W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktorych mowa w ust. 10, przekazując im treśc
klauzuli |nformacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako
zrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający).

1.

2.
3.
4'

5.

6.
7.
8.
9.

s14

ic przeds iebiorcv. zachowa n ie pouf ności
Strony zobowiązują się do zachowania W tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż okreŚlony w Umowie, a takŻe do zachowania
w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niŹ pzedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub
po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Źe wszystkie dane będące przedmiotem
bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnościąZamawiĄącego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, plzy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentÓw i informacji
pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego ibez wyrażnej
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby,
za ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnośÓ, poza zakresem Umowy przetwazane, ani tez
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) zoslała bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca moze w razie potzeby dzielic się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
2) \ĄĄkonawca moŻe ujawniaĆ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) Wykonawca moŻe ujawniaĆ informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i inforrnacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie służydo jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupowaŻnionym dostępem, uszkodzeniem iilub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
och rona

ta iem n
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Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą pzestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 742).

z

dnia 5 sierpnia 2010r

s16
1

,*

S

#ffiziałanie'

Strony nie mogą naruszać poprzez.*o;"
znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych
ekretaz Komisii Pn
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osob działających w jego imieniu lub na jego zecz i odnosi się w szczegÓlnoŚci
mogą prowadziĆ do:

do zachowań, ktÓre

1)

2.

popełnienia przestępstw określonych W ań' 16 ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2oo2
oodpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (t.j. Dz. U'
22019r., poz.628),
2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U.22019 t., poZ.1010).
Strony winny zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się' że nie wręczały i nie wręczą Żadnej darowizny lub prowizji; jak rowniez nie zgadzały
się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku
z zamÓwieniem lub umową.

s17

1'

Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaŹnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddac się audytowi w terminie i zakresie
wskazanym przezZamawiającego. Audyt moŻe dotyczyć w szczegolności:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych olaz zgodności procesu realizacji umowy z zapisami
umownymi,

2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚci z wymaganiami Zamawiającego,
3) pzestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
ZamawiĄącego

W

zakresie ochrony środowiska i BHP,

4) przestzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących

2'
3.
4.

oraz

wewnętrznych uregulowań

Zamawiającego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez \ĄĄlkonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas tnłania audytu może wynieśćod 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
lloŚć audytÓw w trakcie trwania umowy nie moze przekroczyc 2 na rok kalendarzowy obowiązywania
umowy.

Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

1) ZamawiĄący powiadomi \A/ykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierac',
a) wskazanie zakresu audytu,
b) proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
c) inne informacje (np. miejsce audytu);
3) \A/ykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieśĆ
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego
audytu;

4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7

dni

roboczych

od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
uwzględnienie ich albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia
obowiązuje

a)
b)
a)
b)

-

termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego

z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
Zamawiający odmowi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje wÓwczas
termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
6) W przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie \AĄkonawcę do umoz|iwienia
rozpoczęcia wykonania / dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuzszym
niz 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary
umownej w wysokoŚci 0,1 oh łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień,
w ktorym niemożliwe było rozpoczęcie l prowadzenie l zakonczenie audytu z przyczyn lezących
po stronie VVykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy ZamawiĄącv jest uprawniony do naliczania kar
umownych bez uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa w zdaniu popzedza1ącym. W przypadku
Wystąpienia opÓznienia W rozpoczęciu / przeprowadzeniu l zakonczeniu audytu z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 45 dni kalendazowych od wystąpienia ww' opóznienia. Skutek złożonego
oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłośc.Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu

c)
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5.
6.
7.
8.
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Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robÓt budowlanych/
Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego
ewidencji.wykonanych prac W celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. \A/ykonawca otrzyma j_ebynie
wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy hie wyłącza
realizacji uprawnień wynikających z wykonanej częŚci umowy, w szczegÓlnoŚci wynixająiych
z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy / roboty budowlańe l Lśługi.
odstąpienie od umowy nie wyłącza rÓwniez obowiązku zapłaty kar umownych naliczonyóh
za niewykonanie / nienalezyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonanej częŚci umowy oraz
obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy pŻez
Zamawiającego z przyczynleŻących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnościw ramach audytu. Przedstawiciel Wykonawcy
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnośÓ, bzynności
te nie będą powtarzane.
Cena okreŚlona W umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zatwierdzone pŻez Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. zostaną
przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośc realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być
podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy
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1.

2.

3.
4'
5.
6.

Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowią7any, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m'in. uzyskanie akcepiacji, pzekazan-ie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkich czynności
związanych z wykonywaniem praw iobowiązków WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. wynikijących
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieńiem-osóoy
pełniącej nadzor nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek -fórm-ie
pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw ZamawiĄącego, wykonujących na rzecz firm obcyclr
czynnoŚci, ktÓre na podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi pzez
pracodawcę zwolnienia od pracy. Odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
pzez Zamawiająceg o wi edzy o powyzszych okol icz n oŚciach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem nieważnoŚci.

Wykonawca wyraŻa zgodę na zaciąganie o nim informacjiw sądzie i innych organach administracyjnych,
ktÓrych wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczeńia nalezytego wykoninia
umowy

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąĆ na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się

rozstrzygac polubownie

W drodze

negocjacji bezpoŚrednich.

W

przypadku braku moŻliwoŚci

polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną

ze stron, spÓr poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo

7.

Zamawiającego.

dla

Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze Stron.

Załaczniki
Załącznik nr 1 do umowy _ Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia (zgodny z Załącznikiem nr 1 do S|WZ)
Załącznik nr 2 do umowy _ DRUK A _ wzor Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru urządzenia po wykonanym
Załącznik nr 3 do umowy
Załącznik nr 4 do umowy

,&

_
_

remoncrc

DRUK B _ wzÓr oświadczenia Producenta maszyn lub unądzeń_ ieŻeti dotvczv
DRUK C - wzÓr oŚwiadczenia Wykonawcy posiadająCego ocenę zdolności
zakładu remontowego do wykonywania remontÓw wydaną przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą - ieżeli dotvczv.

Sekretaz Komisii Przetargowei: Katanyna Dziurkowska

28

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PR72.12235
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Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień

ktÓre zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

zAKREs RzEczoWY PRzEDMloTU zAMÓWtENlA
Świadczenie usług remontowych elementów hydrau!iki siłowej obudów zmechanizowanych
typu KW 'l9l35 PozlzRP, KW 19/35 PożBsN/zRP, KW 20/36 POz/BSN/ZRP dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
Zgodnie z Załącznihiem nr 1 do SIWZ.

,*

Sekretaz Komisii Pzetargowei

:

Katarzvna Dziurkowska

29
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Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień

ktÓre zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

DRUK,,A''

PRoToKoŁ zD Aw czo_o D BloRczY
oDBloRU URzĄDzENlA/PoDzEsPoŁU Po vVYKoNANYM REMoNclE
Data odbioru ...................
Data zgłoszen ia zakończenia remontu..'...............

1.

2.
3.
4.

Przekazujący po remoncie
(wpisać nazwę firmy remontowej i dane pzedstawiciela firmy remontowej dokonującego pnekazania)

odbierający po remoncie:

(wpisać dane pracownika Zespołu Gospodarki Środkami Produkcji, Remontowej, Serwlsów
i Dzieżaw odbierającego uządzenie4podzespoł po remoncie)

Dotyczy Zlecenia

Przedmiot odbioru:

nr......

.,. zdnia

Cechy identyfikujące
(Nr metki, remontowy, inne)

Nazwa typ

Lp

lloŚc

**)

Uwagi

*)

ć dane jednoznacznie identyfikujące urządzenie/podzespoł/obiekt odbierany po remoncie,
liczbowo i słownie ilośćwraz z jednostką miary
Remont został wykonany: w terminie*) / po terminie umownym , co zgodnie z zapisami Umowy uprawnia
WĘGLoKoKs KRAJ Społka z o,o. do dochodzenia kary umown ej za kaŻdy dzień zwłoki-)
*)
niepotrzebne skreślic
Przedmiot odbioru
poddany kontroli technicznej
wynikiem pozytywnym
w
... '.. .*)
-)wpisac imię nazwisko
,dział stanowisko przedstawiciela Zamawiającego ktÓry przeprowadził odbior
Wykaz dokumentÓw dostarczonych wraz z urządzeniem:

--)wpisac

5.
6.
7.

z

został

pŻez

dniu

Data

Nazwa dokumentu

Lp

wystawienia

ProtokÓł zdawczo-od biorczy
ProtokÓł odbioru techniczneqo

1

2

Nie dotyczy .)

Uwagi

Świadectwo Jakości Wyrobu
Karta gwarancyina
Sprawozdanie z badań i prob po
przeprowadzonym remoncie potwierdzające
prawidłowośćprzeprowadzoneqo remontu
oŚwiadczen ie Wykonawcy potwierdzające

3

4
5.
6.

prawidłowoŚÓ wykonan ia remontu

lnne

7

-) jezeli nie dotyczy wstawiĆ X', Dostarczone dokumenty
muszą byc zgodne z zapisami w obowiązującej
umowie

Przekazuiacv

Odbieraiacv

(Wymagany podpis osÓb uczestniczących w odbiorze/ przekazaniu po remoncie)

8.

S e

Potwierdzenie słuzb ochrony o wwozie na teren zakładu

kreta

z

Ko m i sii P rz eta rg owe i : Kata rzv

n

a Dz

iu

rkowska
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WĘGLoKoKs KRAJ sp.zo.o.
Załącznik nr 3 do lstotnych postanowień
ktore zostaną wprowadzone do Umowy (do IJmowy)

DRUK,,B"

MiejscowoŚc

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie
Adres siedziby

oswlADczENlE PRoDUcENTA oBUDoWY zMECHANlzoWAN EJ / PoDMloTU UPoWAŹNloNEGo
PPzEz PRODUcENTA - ieżeli dotvczv
Dotyczy
(podac

n

azwę postę powan

ia.

)

nr zlecenia wykonawczego

konawca usłu

remontowe

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy
oŚwiadczam, że:
1. remont będący przedmiotem niniejszego zamÓwienia, wykonany został w sposÓb gwarantujący bezpieczną
'

eksploatację wyremontowanego podzespołu/elementu i nie spowodowł wytwoizenia nowej
maszynylurządzenia _ w związku z tym nie będzie Wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia

wyrobÓw do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

2' wyremontowany podzespÓł/element odpowiada DTR/Instrukcji uzytkowania, na podstawie
maszy

na/

uządzen ie były e ks p loatowa n e przed remo n tem.

ktorej

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych do reprezentowania

Producenta/ podmiotu upoważnionego pnez producenta)

,rb

Sekretaz Komisii Pnetargowei: Katazyna Dziutkowska

3l

Nr sp
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Załącznik nr 4 do Istotnych postanowień

ktÓre zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

DRUK,,C"

MiejscowośĆ:

,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie:

Adres siedziby:

oŚWADczENlE PoDMloTU PoslADAJĄcEGo ocEN Ę zDoLNoścl ZAKŁADU REMoNToWEGo
Do WYKoNYWANIA REMoNToW WYDANĄ PRzEz AKREDYToWANĄ JEDNoSTKĘ CERTYF|KUJĄCĄ
- ieżeli dotvczv
Dotyczy:
(pod ać

n

azwę postę pow a n i a)

nr zlecenia wykonawczego:

oświadczam, ze:

1. remont obudowy zmechanizowanej / jej elementu wykonany został zgodnie z dobrą praktyką inzynierską,
z zastosowaniem oryginalnych częścizamiennych wykonanych Wg rysunku Producenta obudowy
zmechanizowanej oraz częścizamiennych katalogowych wykonanych wg rysunku innego podmiotu niz
producent maszynylurządzenia ujętych w wykazie częŚci zamiennych DTR/|nstrukcji użytkowania obudowy
zmechanizowanej lub ceńyfikowanych częścizamiennych, substytucyjnych z oryginalnymi i katalogowymi,

o tych

samych parametrach technicznych, spełniających wymagania aktualnych norm i przepisÓw,
posiadających certyfikaty zgodności, potwierdza1ące spełnienie powyzszych wymagań, wydane pzez
akredytowane jednostki ceńyfikujące. obudowa zmechanizowana, W ktÓrej zastosowany został
wyremontowany element/podzespÓł posiadają poziom bezpieczeństwa, co najmniej rÓwny poziomowi
bezpieczeństwa wymaganego przez pienruotne regulacje będące podstawą wprowadzenia do obrotu,
2. remont wykonany został w sposÓb gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanej obudowy
zmechanizowanej / jej elementu i nie spowodował wytworzenia nowej maszynyluządzenia - w związku
z tym nie będzie Wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobu do obrotu,
zgodnie
z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.

(pieczęć i podpisy osoby/osob upoważnionych do reprezentowania
podmiotu posiadającego ocenę zdolności zakładu remontowego)

&

S e

kreta

n

Ko m i s ii P z et a rg owe i : Kata

zv n a

Dz

iu

tkow ska

32

