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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIEN!A
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydz|ał Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-6
ad res stro ny nte rn etowej : www. w e ą.l o Ko-ks kra i. p l
Sposób komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny uzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFI L NABYWCY: ad res internetowy : htt ps //do stawcv-weq o ko ks. coig. biz
i

:

Tryb udzielenia zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie

o

nieograniczonego, zgodnie

I

udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie pzetargu
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKS KRAJ

Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.

2. \Ą'!ciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 1, dostępny jest dla \AłkonawcÓw na

stronie

internetowejWĘGLOKOKS KRAJ Sp' z o. o' w Profilu Nabywcy.
3' Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofeń częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza moz|iwoŚci składania ofeń wariantowych.
5. Zamawiający nie zamierzazawrzeć umowy ramowej'
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwoŚć powiezenia częścizamÓwienia do wykonania przez
Podwykonawcow.

ilt.

opis pzedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamÓwienia jest:
Wymiana liny wyciągowej nośnejo 62 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu ,,Józef"
przy pomocy zestawu remontowego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK,,Bobrek _
Piekary" Ruch Bobrek.

2. SzczegÓłowy zakres zamÓwienia oraz wymagania prawne
w Załączniku nr 1 do SIWZ.

i

techniczno-uŻytkowe okreŚlono

IV

Termin wykonania zamówienia.
Wymagany okres realizacji zamÓwienia: od daty zawarcia umowy do 3'l.12.2020r

V.

Okres gwarancji:
\Ąłkonawca gwarantuje nalezyte wykonanie robÓt na czas wymiany liny nośnej do momentu wykonania
jazd prÓbnych i podpisania protokołu odbioru robÓt. Wykonawca gwarantuje nalezyte wykonanie robÓt.

VI

opis warunków udzlału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków'
1. o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktÓrzy spełniają następujące warunki
dotyczące:

1)

2)
3)

posiadania wiedzy idoświadczenia, to znaczy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
ofeń w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, a jezeli okres prowadzenia
działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, wykonali w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia co najmniej dwie usługi polegające na wymianie
lin nośnych o średnicynie mniejszejniŻQ36mm w górniczym wyciągu szybowym.
dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy \Afukonawcy, ktÓrzy
terminu składania

dysponują lub będą dysponowaĆ osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia:
a) co najmniej 1 osoby z uprawnieniami kierownika działu energomaszynowego;
b) co najmniej2 osobami dozoru Wyzszego o specjalności gÓrnicze wyciągi szybowe.
c) co najmniej 2 osobami dozoru o specjalnoŚci gÓrnicze wyciągi szybowe.
d) co najmniej 10 osÓb z uprawnieniamido obsługi urządzeń niezbędnych do realizacji zadania
oraz do pracy na wysokoŚci.

Zamawiający dopuszcza posiadanie kwalifikacji/uprawnień rÓwnowaŻnych dla wyżej
wymienionych osÓb, tzn. wydanych na podstawie wcześniejszych pzepisÓw o ile nie utraciły
one swojejważnoŚci w aspekcie zmiany stanu prawnego'

s'
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4)
5)

6)

o.

sytuacji finansowej,

niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni pzewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
właściwegoorganu,

nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcóW, ktÓrzy
po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli
układ nie pzewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

ocena spełnienia warunkÓw udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na
podstawie złoŻonych przez Wykonawcow, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw.

vil.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
'1. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę WarunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający
Wymaga następujących dokumentÓw i oświadczeń:
1) oświadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻonego na druku Formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slWZ,
2) wykazu wykonanych, a W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwnież wykonywanych
usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoŚci, pzedmiotu, dat
wykonania i odbiorcÓw zgodnie zZałącznikiem Nr 3 do Sl\AŻ oraz załączenia dokumentu
potwierdzającego, Że te usługizostały wykonane lub są wykonywane naleŻycie,
3) wykazu osÓb, ktore będą uczestniczyc w wykonywaniu zamÓwienia - zgodnie zZałącznikiem
nr 4 do slWZ' do wykazu naleŻy dołączyÓ kserokopie dokumentÓw stwierdzających

4)

5)
6)

kwalifikacje/u prawn ien ia.

aktualnego odpisu z właŚciwego rejestru a w stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenia
w zakresie nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \AłkonawcÓW'
ktozy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu
jeŻeli układ nie przewiduje zaspokojenia wiezycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
wystawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofert, a dla
WykonawcÓw, ktÓrzy prowadzą działalnoŚÓ na podstawie innych dokumentÓw - ten dokument,
oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatkÓw lub uzyskaniu pzewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłozenia na raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całoŚci
wykonania decyzji organu złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ'
oŚwiadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu pzewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłoŻenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,
złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiąceg

o Załącznik nr

2 do Sl\ruz.

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

Zamawiającemu,

iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi

do

realizacji

zamÓwienia,

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

dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres kozystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia.

Vlll.

lX.

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany pzedmiot zamówienia odpowiada

wymagan iom określony m przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, Że oferowany pzedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom określonym
w S|WZ Zamawiający Żąda rÓwnieŻ następujących dokumentÓw i oświadczeń:
1. oŚwiadczenie Wykonawcy dot. odpłatnych usług Świadczonych przez Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy - zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. \Ąfikonawcy mogą Wspolnie ubiegać się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamÓWienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będz ie prowadz ił wyłącz n ie z u sta n owi on y m pełno mocn kiem.
3. W pzypadku, kiedy ofeńę składa ki|ka \Ąłkonawcow wspolnie, ofeńa oraz Wszystkie załączn|ki
muszą byÓ podpisane pzez pełnomocnika ustanowionego przez tych V\ĄlkonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegÓ nych \Ał ko nawcÓw skład aj ących ofe ńę wspo ną.
i

l
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4.

W pzypadku, kiedy kilku WykonawcÓW składa ofeńę wspolnie, do oferty nalezy załączyć:

1)
2)

3)
5.

6'
x.

pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

WykonawcÓw,

dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, fiezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,
oświadczenieo solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamÓwienia _ według
Wzoru oŚwiadczenia, stanowiącegoZałącznik Nr 6 do SIWZ.

Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaĆ, ze warunki
dotyczące wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnościfinansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośÓ załączyć odpowiednie
dokumenty (jeŚli są wymagane). Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone przez
ZamawiĄącego warunki można pzedłoŻyć tylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspolnej ofeńy WykonawcÓw, Zamawiający moŻe zaŻądaÓ przed zawarciem
umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych WykonawcÓw.

opis sposobu pzygotowania ofeńy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
'
8.
9.
7

10.
11.

12'
13.
14.
15.
16.
17.

1B.

19.
20.

v

o.

Do ofeńy naleŻy dołączyc:
wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze Wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do slWZ,
oświadczenia i dokumenty, o ktÓrych mowa w częŚci Vll, Vlll, lX slWZ,
pełnomocnictwa,
umocowanie
osÓb podpisujących ofeńę nie wynika
z dokumentÓw rejestrowych.
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.
ofeńę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyÓ w jednym egzemplazu wyłącznie
w formie pisemnej.
ofeńa oraz Wszystkie załączniki muszą byÓ spoządzone w języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski
iwrazz tłumaczeniem dołączone pzez Wykonawcę do ofeńy.
oferta powinna byÓ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załącznikÓw).
Wykonawca w formulazu ofertowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
ofeńa, wszystkie oświadczenia załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych do
reprezentowan ia \Ałkonawcy zgod n ie z wymagan iami ustawowymi.

1)
2)
3)

o ile

dla

i

Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu \Alkonawcy
nalezy załączyÓ do ofeńy w oryginale lub musiwynikaÓ z pzedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treścioferty (pzed jejzłoŻeniem) muszą byÓ naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę'
Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byÓ zszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie'
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.
Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez \Afukonawcę powinny byc złoŻone
w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnośc z oryginałem przez \Afukonawcę lub przez
osoby upowaznione do jego reprezentowania.
Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału w
postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych przez
Zamawia1ącego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktÓrym upłynąłtermin składania ofeń.
TreśÓ ofeńy musi odpowiadaÓ treści Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia.
Cena ofertowa musi byĆ okreŚlona w PLN' podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do SIWZ.
Cena ofeńowa musi uwzględniaĆ wszelkie koszty związane z realizaĄą przedmiotu zamÓwienia.
Wykonawca moŹe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacji lstotnych
WarunkÓw Zamówienia. Zamawiaiący jest obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień, chyba, Że
proŚba o wyjaŚnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
terminem składania ofeń.
Treśćzapytań (bez ujawniania żródła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
i

W

uzasadnionych przypadkach zamawiający moze przed upływem terminu składania ofert
dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze

zmodyfikowaÓ treŚc Sl\^z. JeŻeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnoŚci
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pzedłuŻyćtermin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach' Dokonaną

w ten sposÓb modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

21' Jezeli Wykonawca zamierza

zamieściÓ w ofercie informacje będące tajemnicą pzedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisow ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. D2.U.22019 r. poz. 1010) nie
poŹniej niŻ w terminie składania ofeń, musi zamieŚciÓ adnotację Tajemnica pzedsiębiorstwa ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinależy podac numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą pzedsiębiorstwa. Tajemnica pzedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚĆ kazdy zainteresowany moŻe
legalnie poznać. W szczegÓlności nie można zastrzec'. nazwy i adresu \Alkonawcy, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatności.

xl.

Warunki płatności.
Termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z
o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub części,na podstawie dokumentu
potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częŚci np. protokołu
odbioru pzedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

xil

Wadium.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium

xilt

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia u mowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

XIV

opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz
z podaniem znaczenia tych kryter!ów i sposobu oceny ofeń.
1. Jedynym kryterium, ktorym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeń jest cena netto
przedmiotu zamÓwienia _ 100%.
2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ofeńa z cena najniższą według określonego

4'

w ust. 1 kryterium.

Zamawiający zastzega sobie prawo przeprowadzenia licytacji ustnej i negocjacji zgodnie
postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania ofeńy ostatecznej. Zamawiający odstępuje od

z

przeprowadzen ia au kcji elektron icznej.

xv.

Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku
Nr 7 do SIWZ.

XVI

Term in związania ofeńą.

1'

2.

\Ałkonawca jest związany ofeńą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłuzej niz 60
dni od daty otwarcia ofeń' Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofeń.
Zawarcie umowy moŻe nastąpiÓ po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego

przedłuzanie. Niemniej jednak, jezeli ZamawiĄący uzna

to za zasadne, jest

uprawniony

do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłuŻenie terminu związania ofeńą o okres do 60
dni.

xvll

Termin i miejsce składania ofeń.
1. ofeńę naleŻy złoŻyĆw jednym egzemplarzu,
w zaklejonej kopercie w następującym miejscu

w

nieprzejzystym, zamkniętym opakowaniu

-

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, u!. Konstytucji 76,41-905 Bytom
DziałZamówień i Pzetargów _ l piętro, pok. Nr 5
do dnia !t!..p*':3p.4?.r. do sodz. ..fl.,95..
Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie należy umieŚcic nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem

Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn.:
Wymiana liny wyciągowej nośnej o 62 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu ,,Józef"
pny pomocy zestawu remontowego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek Piekary" Ruch Bobrek - nr sprawy PRZZ/2260
Nie otwierać pned dniem .l.:|..?.ł:.W.Qr. do godz..Ąg.'.pp
Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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2. ofeńy

4'

5.

6.
7.

xvlll.

i przechowywane W Warunkach zapewniających im stan
otwarcia ofeń. odpowiedzialnoŚc za właŚciwe oznaczenie

powinny byc zarejestrowane

nienaruszony

3.

do czasu

i zabezpieczenie ofeńy ponosi \A|konawca'
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofaĆ ofeńę'
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia V\łkonawcę o złozeniu ofeńy po terminie.
W przypadku oferty złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓcona na adres V!}konawcy - bez

jej rozpatrzenia.

Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktorej opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia stosowną
adnotację zamieszcza na wykazie złoŻonych ofert' W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofeń.

otwarcie ofeń.

1.

o

otwarcie złoŻonych ofeń nastąpi w dniu l'{,

ał..ł.p.k.r.o godz. fiQ:rt* miejscu

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów - l piętro, pok. Nr 8

2'
3.

4'
xlx.

otwarcie ofert jest jawne

i

następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania

z

tym,

Że dzień, w ktorym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnejKomisja Przetargowa:
a) stwierdza iloŚÓ otrzymanych ofert,
b) otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnościzawańych w ofeńach. Ceny ofeń
nie podaje się w sytuacji, kiedy formulaz ofeńowy określony w S|WZ zawiera powyzej 30 pozycji
cen jednostkowych,

ofeńy otwiera się rowniez w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia
w częŚci jawnej postępowania. Na wniosek Vllkonawcy przewodniczący Komisji Pzetargowej lub
osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

Sposób komunikowania.
1. Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ:
pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-74,i

b)

;
"

"l ńi-

pT,""Y:":5

H"-l

iii,:ilio'.u''

m

b i e rn

at@we

q o ko k s k
I

rai

p

I

pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,

i

i?.:x*:'-:'. Li*H,1*

"l1|Ł",'',lL
pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,

- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: Ruch Bobrek ul. Konstytucji76,41-905
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
pisemna

i

Bytom, lub

Zawsze dopuszczalna iest forma
2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom ien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazywał wykonawcom

a) pisemnie,

:

lub,

b) faksem na numerwskazany w ofercie, lub

c)

drogą elektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

-

popŻez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących
na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcv-weqlokoks.coio.biz

postępowania

2. osobą udzielającą

informacji dotyczących przedmiotu zamÓwienia ze strony ZamawiĄącego jest:
Magdalena Biernat-e-mail: m.biernat@weqlokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

1)

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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XX. lnformacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. CałoŚć postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwniez wszelkiej
3.
4.

o.

korespondencji

oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a \Afukonawcą.
Komisja Przetargowa moŻe Żądać od wykonawcow wyjaŚnień dotyczących treścizłozonychofeń'
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktorzy w terminie składania ofert:
niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby

1)
2)
u n

ieważn ien ie postępowan ia

lu

b od rzucen ie oferty.

5. oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez WykonawcÓw na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako
dzień uzupełnienia.

6. Komisja Pzetargowa

1)
2)
3)

xxl

poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Ękonawcę,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z sl\^z, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczĄąc termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych pzez wykonawcę na podstawie ust. 3.

P netwarzan ie danych osobowych
Zgodnie z ań.. 13 ust.1 i ust. 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związkuzprzetv,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogÓlne rozpoządzenie o ochronie danych), (Dz'U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo,

Zamawia1ący informuje,

iz

'l. Administratorem danych osobowych
:

\AĄlkonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o., z siedzibą
(41-94o) pzy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \Aldział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321000,00 złotych, podatnikiem od towarÓw i
usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48_65, REGoN:270034633; BDo
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej

w Piekarach Śląskich

2'
3.

Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
Dane Wykonawcy przetv'tarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
2) Wyboru najkozystniejszej oferty oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;

3) Przechowywania dokumentacji postępowania

4.

o

na

udzielenie zamÓwienia
wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum'
PrzeMvarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyć reprezentantÓw
\Al!konawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.

5. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit' f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚć pzeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamowienia.

6. Dane Wykonawcy są rowniez 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 naleŻności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego W ań. 6 ust. 1 lit. 0
RODO.

7. Pzetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne

8'

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 art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe \A/ykonawcy pzetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyŻszych celÓw. Administrator może udostępnic dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rÓwnieŻ
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa olaz podmiotom
przefttarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu pzetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania pzez nich zleceń dla Administratora.

9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwazane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą pzechowywane
zgodn ie z obowiązującymi pzepisami.

v
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10. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

11' \Ąlkonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e_mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetv,tarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

12. \Ąłkonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośÓ
gospodarczą, 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:

a)
b)

fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
pzetwazaniu danych osobowych przez Ad ministratora (Zamawiającego).

13. Zgodnie

z

arl. 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu

treśĆklauzuli informacyjnej,

o

Administratora

o ktÓrych mowa w ust. 12, pzekazując im
ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom

(Zamawia1ącego) obowiązek informacyjny wobec osÓb'

Wykonawcę jako ŹrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator

14'

(Zamawiający).

Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne' ale stanowi warunek dopuszczenia

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXll. Tryb ogłoszenia wyników przetargu.

1.

2.
xxlll.

Niezwłocznie po wyborze najkozystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcow, ktÓrzy
złoŻyli ofeńy o wynikach postępowania.
\AĄ'konawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

Postanowienia końcowe.
1' ofeńa nie podlega zwrotowi.
2. Nie podlegają ocenie ofeńy, ktÓre zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wcześniej
zamÓwienie dlaZamawiającego z nienalezytą starannoŚcią, a w szczegÓlnoŚci polegających na:
1) niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaściwejjakoŚci,

3)
4)
5)

niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚc poniesienia
przez Zamawiająceg o dod atkowych na kładÓw fi n a n sowych,
rozwiązaniu umowy z \AĄkonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn leŻących po stronie
VĘkonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania

3. z tytułu odzucenia ofert \Ałkonawcom nie

4.
5.
Załacznlkil.

1l
2l
3l
4l
5l
6l
7l

przysługują Żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach okreŚlonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Wszelkie koszty związane
sporządzeniem, złoŹeniem ofeńy oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi Wykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.

ze

Załączniknr 1

Zakres rzeczowy pzedmiotu zamÓwienia

Załącznik nr 2

Formularz ofeńowy

Załącznik nr

Wykaz wykonywanych/wykonanych usług

3

Załącznik nr 4

Wykaz osÓb, ktÓre będą uczestniczyÓ w wykonywaniu zamÓwienia

Załączniknr 5

oŚwiadczenie \Alkonawcy dotyczące korzystania z odpłatnych usług
Świadczony ch przez Zamawiającego

Załączniknr 6

oŚwiadczenie \Ą!konawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie

Załączniknr7

lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
opis pzedmiotu zamówienia:

ll.

Wymiana liny wyciągowej nośnej a 62 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu ,,Józel" przy
pomocy zestawu remontowego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek _ Piekary'' Ruch
Bobrek.
Zakres rzeczory zadania obejmuje:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

lll.

IV

Kompleksowa wymiana liny wyciągowej nośnej a 62 w gorniczym wyciągu szybowym szybu ,,Jozef',
Uzgodnienie i opracowanie technologiiwymiany liny nośnej,
Wymianę liny noŚnej zgodnie z opracowaną technologią zatwierdzonąprzez Kierownika Ruchu Zakładu
gÓrniczego'

\Ałmiana przeprowadzona będzie bez uŻycia windy frykcyjnej EPR (brak mozliwości ustawienia)
ibez przeciązenia silnika maszyny wyciągowej przy podnoszeniu nadwagi,
Prace przygotowawcze, w tym transpoń, rozładunek, ustawienie i podłączenie uządzeń do wymiany,
przewinięcie liny noŚnej, przygotowanie fundamentÓw maszyny wyciągowej do wymiany liny,
Prace zasadnicze w zakresie: posadzenie naczynia dolnego i gÓrnego, wybicie sworzni zawieszenia
noŚnego naczynia dolnego, zdjęcie liny odkładanej, oprawienie nowej liny w zawieszeniu noŚnym

naczynia dolnego, nałoŻenie nowej liny, połączenie zawieszenia noŚnego z naczyniem dolnym,
oprawienie liny w zawieszeniu noŚnym naczynia gÓrnego. Prace zasadnicze zakończone zostaną
rewiz1ą nałożonej liny, prowadzoną wspÓlnie przezZamawiającego i \AĄkonawcę,
Zakres wymiany liny obejmuje skracanie liny po wykonaniu jazd prÓbnych,
Prace końcowe, demontaŻ urządzeń, załadunek i transport.

Wymagania prawne:
1' Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia muszą być prowadzone zgodnie
z nakazami obowiązujących przepisÓw, tj.:
1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne igÓrnicze (Dz. U. 2019, poz. 868) wraz
z przepisami i aktamiwykonawczymiw zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamÓwienia,
2) Rozpoządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegÓłowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach gÓrniczych (Dz' U. 2019, poz.1880),
3) Zaządzeniem Wewnętznym Kierownika Ruchu Zakładu GÓrniczego Nr 3O/KRZG12017 z dnia
03.07.2017 r. w sprawie realizacji robÓt na dole zakładu gÓrniczego przez podmioty.

obowiązki Wykonawcy or az wymagan ia organ izacyj ne:
1. \Ąlmiana liny musi byÓ przeprowadzona tylko w dni wolne od pracy przy zachowaniu następujących

2.

3.

4.
5.

zasad organizacyjnych:
początek wymiany liny - sobota godz. 630,
zakończenie wymiany liny _ niedziela godz. 1830,
jazdy probnewraz z pomiarem długoŚci liny - 1Bso+2'1so,
skracanie liny nośnej oraz wykonanie pzejazdów probnych niedziela/poniedziałek_ 2130+530.
Prace przygotowawcze związane z przedmiotem zamÓwienia mogą odbywaÓ się w dni robocze oraz
wolne od pracy po wczeŚniejszym ustaleniu Głownym Mechanikiem ds' obiektÓw podstawowych.
Wymiana liny noŚnej moze odbywaÓ się tylko w dniwolne od pracy,
odbiÓr wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamowienia nastąpi przez komisję złoŻoną
z przedstawicieli Zamawiającego i \A/ykonawcy po skrÓceniu liny i wykonaniu jazd prÓbnych'

a)
b)
c)
d)

Prace związane

z

wymianą liny nośnejrealizowaĆ będzie \Ałkonawca poprzez uprawnionych
pracownikÓw pod nadzorem osoby dozoru o specjalnoŚci gÓrnicze wyciągi szybowe.
Praca urządzeń realizowana będzie w oparciu o lnstrukcję obsługi opracowaną pzez Wykonawcę,

6.
7.

Sprzęt do transpońu urządzeń do wymiany liny noŚnej, rozładunek oraz ich załadunek zapewnia

8.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robot na terenie zakładu gorniczego przez \Afukonawcę jest zawarcie

9.

Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamÓwienia niezwłocznie po przekazaniu miejsca

'10.

\AĄkonawca ponosi pełną odpowiedzialnoŚc

Wykonawca.

umowy cywilno

-

prawnej.

wykonania zamÓwienia.
przejęcia.

za miejsce

wykonywania zamÓwienia

z

chwilą jego

11. Wykonawca W cenie zamÓwienia zapewni:

1)
2)
3)

kompletne wykonanie zadania spełniającego kryteria okreŚlone w umowie,
dostawę niezbędnego spzętu i narzędzi do wykonania przedmiotu zamÓwienia,
dostarczenie odpowiednich dokumentÓw wymaganych w umowie.

12'Wykonawca opracuje na własny koszt Projekt organizacyjny
Kierownikowi Ruchu Zakładu GÓrniczego Zamawiającego.
Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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13. Pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot zamÓWienia muszą:
posiadaÓ WaŻne badania lekarskie, badania wysokoŚciowe i psychotechniczne,

1)
2)

być pzeszkoleni w zakresie obowiązujących zasad, porządku i dyscypliny, pzepisów bhp,
występujących zagroŻeń, bezpieczeństwa przeciwpoŻarowego, drÓg ucieczkowych, zgłoszenia
wypadkÓw, zagroŻeń oraz znajomości rejonu robÓt,
3) posiadaĆ odpowiednią odzieŻ i sprzęt ochrony osobistej,
4) posiadaĆ kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wykonywanych robÓt oraz obsługi niezbędnych
maszyn i urządzeń.
14. Wykonawca W przypadku zawarcia umowy, zobowiązany jest przedstawic do zatwierdzenia KRZG
Zamawiającego, schemat organizacyjny wzajemnej podległości,szczegÓłowy podział obowiązkow
między osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu gÓrniczego a Wykonawcą W celu zapewnienia
bezpieczeństwa warunkow pracy i koordynacji prac, imienne zakresy czynności osÓb dozoru ruchu
i słuzb BHP z podaniem:

1)
2)
3)
4)

imię i nazwisko,

zajmowane stanowisko,

numeru, daty i charakteru zatwierdzenia przez organ nadzoru gÓrniczego,
oświadczenie o znajomości KWK ,,Bobrek - Piekary'', dokumentu bezpieczeństwa i Planu Ruchu
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowych prac.
15' ZamawiĄący na wniosek Wykonawcy zapewni odpłatne przeprowadzenie wstępnego szkolenia dla
pracownikow w Zakładowym oŚrodku Szkolenia zgodnie
cennikiem aktualnie obowiązującym
u Zamawiającego'
16. \Ą/ykonawca przed złoŹeniem ofeńy moze na pisemny wniosek zapoznać się z zakresem robÓt
oraz istniejącymi warunkami techniczno_organizacyjnymi obowiązującymi w KWK Bobrek-Piekary przy
robotach wykonywanych w ruchu zakładu gÓrniczego przez obce podmioty gospodarcze.

z

Po uzyskaniu zgody, Zamawiający umozliwi wizję lokalną rejonu prac, będącego przedmiotem
zamÓwienia, po wczeŚniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wizja lokalna nie jest Wymagana.

V

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wlazz przedmiotem zamówienia:
1. Pny pierwszej usłudze:
1) Zakres działan i zasady wspołpracy pomiędzy pracownikami i osobami dozoru firmy i KWK ,,Bobrek
- Piekary'', podczas kompleksowej wymiany liny nośnej062 w gorniczym wyciągu szybowym
szybu ,,Józef', zabł'tierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Gorniczego Zamawiającego.
2) Technologię wymiany liny noŚnej zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu GÓrniczego
Zamawiającego.
3) Schemat organizacyjny, określającywzajemną podległośĆ\Ą!konawcy i Zamawiającego,
zatwie rdzon y przez Kierown ka Ruch u Zakładu GÓrn iczego Za mawiająceg o,
4) Wykaz osÓb dozoru i kierownictwa zatrudnianych pzy realizacji przedmiotu zamÓwienia.
5) badania okresowe pracownikÓw oraz dokumentÓw uprawniających do obsługi i wykonywania
i

6)
7)
B)
9)

zawodu.

Kańy oceny ryzyka zawodowego dla poszczegÓlnych stanowisk pracy Wraz

zapoznanych.

Szkolenie BHP przed dopuszczeniem
przykopaln iany ośrodekszkolen iowy.

Wykaz posiadanych uprawnień
GÓrniczego.

i

do pracy na

z

listą

osÓb

terenie zakładu gÓrniczego przez

upowaznień wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu

oświadczenie o znajomoŚci Dokumentu Bezpieczeństwa oraz Planu Ruchu W zakresie
dotyczącym przedmiotu zamÓwienia.

10) Wykonawca musi posiadac niezbędny spzęt do wymiany liny nośnejzgodnie z przedstawionym
projektem wymiany liny - \AĄlkaz posiadanych maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamÓwienia.

2. Po zakończeniu reallzacjizadania (wrazz odbiorem końcowym):

1)

VI

Protokoł odbioru robot'

obowiązkl Zamawiającego:
1. Wskazanie miejsca wykonywania usług, przekazanie frontu robÓt, udostępnienie Wykonawcy obiektÓw

2'
3'
4'

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamÓwienia, itp.
NadzÓr nad robotami prowadzonymi przez \A/ykonawcę będzie pełniony zgodnie ze schematem
organ izacyjnym, zatwierdzonym przez Kierown ika Ruch u Zakładu GÓrn iczego.
Przyjęcie zleconych do wykonania robÓt będzie odbywac się na podstawie protokołu przekazania.
Dla umozliwienia wykonania robÓt Zamawiający jest zobowiązany zapewnic:
1) objęcie kontrolą i ewidencją rejestracji czasu pracy załogi Wykonawcy w sposÓb i w trybie przyjętym
jak dla własnych pracownikÓw_ odpłatnie,
2) korzystanie złażniprzezzałogę Wykonawcy - odpłatnie,
3) korzystanie z wszelkich kopalnianych urządzeń słuzby zdrowia jak: punktu opatrunkowego,

Sekretaz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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transpońu sanitarnego Sprzętem Zamawiającego
obsługę sanitariuszy na rÓwniz własnymi,

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.

za pośrednictwem kopalni na powiezchni oraz

5'

Na pisemny wniosek Wykonawcy, ZamawiĄący jest zobowiązany do odpłatnego, na

6'

ZamawiĄący przeprowadzaÓ będzie odpłatnie szko|enie wstępne pracowpikow V!!konawcy

okreŚlonych odrębnymi umowami:
1) udostępnienia pomieszczeń biurowych izaplecza warsztatowo-magazynowego,
2) dostarczenia dla tych pomieszczeń mediÓw - energii elektrycznej,

warunkach

- Prawo geologiczne i gÓrnicże, w tym dotyczące
znajomości Zakładu GÓrniczego, a W szczegÓlności rejonÓw prowadzonych robÓt, występujących
zagroŻen oraz uregulowań wewnątzzakadowych dotyczących przepisow BHP, regulaminu i dyscypliny
w zakresie Wymaganym przepisami art'' 112 ustawy
pracy.

Vll.

Wymaganiadotyczącegwarancji:
1) Ękonawca gwarantuje nalezyte wykonanie robÓt na czas wymiany liny nośnej do momentu wykonania
jazd prÓbnych i podpisania protokołu odbioru robÓt.

Vlll.

Zamawiający zapewni \A/ykonawcy korzystanie z odpłatnych usług Świadczonych przezZamawia1ącego na
rzecz Wykonawcy W związku z realizacją przedmiotu umowy - zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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zo.o,

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Data,

OFERTA

Wykonawca,

Dane Wykonawcy

a w przypadku oferty
ws pó ln ej
Pełnomocn ik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawców

składających ofertę
wspólną
Siedziba Wykonawcy
(

ad res ):

Właściwyurząd
s ka

rbowy

Status przedsiębiorcy
(Mikroprzedsiębi orca l
Mały przedsiębiorca /
Średn i przedsięb iorcal
DuŻv przedsiębiorca)
Nr telefonu
Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

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

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

KWK Bobrek

- Piekary

o.

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie pzetargu nieograniczonego pn

Wymiana liny wyciągowej nośneja 62 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu ,,Józef" przy
pomocy zestawu remontowego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK,,Bobrek - Piekary'' Ruch
Bobrek.
Sekretan Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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o

'1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z Wymaganiami określonymi
Wzez Zamawiającego
w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia za cenę:

Lp
1

1

2.

Działając w imieniu WykonawcyA//ykonawcÓw

3)

4)
5)
6)
7)

4.

5.

2
\Ąłmiana liny wyciągowej noŚnej a 62 mm
W gorniczym wyciągu szybowym szybu
pomocy zestawu
,,JÓzef' przy
remontowego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
z o.o. KWK,,Bobrek - Piekary" Ruch Bobrek

3

Stawka
podatku

vAr

[%l

Wańość
zadanla brutto
w PLN

4

5

występujących wspolnie oświadczam, że:

1) podałem cenę ofeńową oraz cenę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty

2)

3.

Wańośó zadania
netto w PLN

Wyszczególnienie

w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,

poniesione

oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamowienia oraz okres gwarancji zgodnie

z wymaganiami okreŚlonymiw SIWZ,
akceptuję proponowany przezZamawiĄącego termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty
wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia
w całoŚci lub częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu
zamÓwienia w całościlub w częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określonew S|WZ w szczegÓlnoŚci
w SzczegÓłowym opisie pzedmiotu zamÓwienia oraz lstotnych postanowieniach do umowy,
oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia,

zapoznałem się z lnstrukcją dla \ĄłkonawcÓw, zamieszczoną na stronie: https://dostawcvweqlokoks.coiq.bizl oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po
stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją
8) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Działając w imieniu V\Ąkonawcy oświadczam, że:

1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamÓwienia,
4) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalnoŚci lub czynnoŚci

związanej

z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1) nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
(z wyjątkiem przypadków' gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu),
2) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci (za wyjątkiem Wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie pzewiduje
zaspokojen ia wiezycieli poprzez likwidację majątku u padłego).
oŚwiadczam, ze jestem związany ofeftąpzez okres 60 dni.

kolejno

Niniejsza oferta zawiera
Numeracją objęte są takze dokumenty

ponumerowanych stron.

i

oŚwiadczenia (wszystkie załączniki)

Załącznikami do niniejszejofeńy są dokumenty (oŚwiadczenia) wymienione w SIWZ:
Nazwa nr dokumentu (oŚwiadczenia)

nr strony w ofercie

,1.

2.
3.

( pieczęc i podpisy osoby/osÓb
upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretan Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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Nr

LOKOKS KRAJ

zo.o.

Załącznik Nr 3 do S|WZ

WYKAZ WYKoNANYCH/VVYKoNYWANYGH UsŁU G
w okresie ostatnich tzech lat przed upływem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
Nr strony

Data

wykonania

Przedmiot
zamów!enia

Lp.

Uwaga!
a
a

(nalezy
podac:

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 potencjału)

dokument
potwierdzający
nalezyte
wykonanie usługi

Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.

W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonanla
,,do nadal'', podając wartośćzreaIizowanego dotychczas zamówien la.

a

w ofercie
zawierającej

wpisaó

Do wykazu naIeży dołączyć dokumenty potwierdzające. że podane w wykazie usługi zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

-W

przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę
zobowiązany jest udowodnió Zamawiającemu, aż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia

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

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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Załącznlk nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: PPZZ|2260

WYKAZ OSOB,
KToRE BĘDĄ UczEsTNlczYc W WYKoNYWANIU zAMoWlENIA
oświadczam, ze dysponuję/będę dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia w liczbie:

Wymagania Zamawiającego
w zakresie ilościosób
o wymaganych uprawnleniach/
kwalifikacjach

Lp.

1

1

2

3

4.

1

co

2

z

lnformacje Wykonawcy na
potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postepowaniu
Nr dokumentu
potwierdz.
posiadane
lmię i nazwisko
uprawnienia/
kwalifikacje
3

4

Podmiot
udostępniający
zasoby
w pzypadku

kozystania
znich pnez

Wykonawcę
5

najmniej
osoba
uprawnieniami
kierownika działu energomaszynowego

co

najmniej

2

osoby dozoru wyzszego

o specjalności gÓrnicze wyciągi szybowe

co najmniej 2 osoby dozoru o specjalności
gÓrnicze wyciągi szybowe

z uprawnieniami do
obsługi urządzeń niezbędnych do realizacji
zadania oraz do pracy na wysokości
co najmniej 10 osób

Do ofeńy naIeży dołączyć kserokopie dokumentów stwierdzające kwalifikacje/uprawnienia ww. osób.

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

Y
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Załącznik nr 5 do SIWZ

Miejscowość

Data

PEŁNA NAZWA PoDMloTU

ośWlADczENlE
oświadczam, Że W okresie realizaĄi zamÓwienia pod nazwą:
będę korzystać z następujących odpłatnych usług Świadczonych przez Zamawiającego

Wyszczególnienie

TAK

NIE

Rejestracia weiśÓ iwyiścz terenu zakładu pracv
Korzystanie złażni
Korzystanie z |ampowni i pochłaniaczv
Duplikat kańy identyfikacyjnej do systemu R\AA//wraz
(w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty
fun kcjonalności kańy)
Szkolenie BHP 1_5 osÓb / qrupa pow. 5 os
Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych
Najem pomieszczeń produkcvinvch i maoazvnowvch
Najem pomieszczeń socjalno-bytowych
Najem pomieszczeń biurowych i usługowvch
odpadv komunalne - opłata miesięczna
Dostawa wody - własna
odprowadzanie ściekÓw - własne

Gena netto zgodnie
z obowiązującym
u Zamawiającego

cennikiem

1,50 złldn
1,00 złldn

1

9'50 złldn

50,00 złlszt.

70'00 l50 złlos
5,40 złlkg
'00 złlm2lmc
9,00 złlm2lmc
12,00 złlmzlm-c
7

18,50 złlos'/mc

Energia elektryczna

od Vl 2019r' 5,19 złlm3
od Vl 2019r. 8,89 złlm3
Wg taryfy dostawcy +
kalkulacja Dz.

Energia cieplna

Wg taryfy dostawcy
kalkulacja Dz.

Enerqetvczneqo

Korzystanie z telefonÓw
DzierŻaw a n ieruchomoŚci
lnne (wskazac jakie)

n

+

Eneroetvczneoo
Wo cennika ZIT
1,50 złlm2lmc

iezab udowanVch

oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Cennikiem za świadczenie odpłatnych usług pnez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. na rzecz Wykonawcy.

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych
Uwagi:
Do ofeńy załączyć oryginał oświadczenia.

Sekretarz Kom isji Pzetargowej

\ru

:

Magdalena Biernat

do

re

prez

e

ntow an i a Pod m iotu)
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o

Załącznik Nr 6 do S|WZ

MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWADczEN

IE

vVYKoNAWcY Ws pÓlru l e
slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚÓ

U

Bl

EGAJĄc EGo

za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

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

Wypełnia kaŻdy z WykonawcÓw wspÓlnie składających ofertę.

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat

\./
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Załącznik nr 7 do SIWZ
lstotne postanowienla, które zostaną wprowadzone do umowy

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy z przeprowadzonego postępowania przetargowego zatwierdzĄący wyniki postępowania

o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn' Wymiana liny
wyciągowej nośnej a 62 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu ,,Józef" przy pomocy zestawu
remontowego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK,,Bobrek _ Piekary'' Ruch Bobrek.
Nr postępowania: PPzzl2260.
2. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ).
3' ofeńa złoŻona pzez Wykonawcę.
s2

1.

2'

Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest wymiana liny wyciągowej noŚnej a 62 mm w gÓrniczym wyciągu szybowym szybu
,,Jozef' przy pomocy zestawu remontowego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' KWK ,,Bobrek - Piekary''
Ruch Bobrek na warunkach okreŚlonych w niniejszej umowie'
Wykonawca oświadcza, ze przedmiot umowy odpowiada wszystkim wymaganiom Załącznika nr 1 do
umowy.

3. Wykonawca oŚwiadcza, ze pzedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb tzecich.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem pzeciwko Zamawiającemu

z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know_how przez przedmiot
umowy, \Ąkonawca poniesie (zwrÓci Zamawiającemu) wszystkie koszty iwydatki ztymzwiązane, wliczając
w to koszty zapłacone przezZamawiającego narzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone'
wynikającym

s3

Cena i warunki płatności

1'
2.
3.

4'

..'.......'..'.

(słownie: .......

WańośĆumowy wynosi/ nie pzekroczy netto ogÓłem zł
).
Stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji umowy'
WańoŚÓ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związanezrealizacją umowy. Wykonawcy nie przysługuje
zadne dodatkowe/uzu pełn iające wynag rodzen ie z tytułu realizacji U mowy.
W przypadku, kiedy zrealizowana wartośĆumowy będzie niŻsza od maksyma|nej wartościUmowy,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy.

ProtokÓł odbioru obejmujący całoŚĆ realizacji zadania zostanie sporządzony
przedstawicieli obu Stron.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury.

i

potwierdzony pŻez

5.
6. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upowaŻnionego przedstawiciela
ZamawiĄąceg o proto kÓł od bio ru wy kon an ia usłu
7. W przypadku, gdy z realizaĄą zamowienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane
g i.

B.

9.
10.

z formalnoŚciami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia \AĄkonawca wystawiaÓ będzie Zamawiającemu - w terminie
wynikającym z właŚciwych przepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami
Umowy.

Faktura niespełniająca Wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez

Zamawiającego'

Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu pzedmiotu umowy
sposÓb rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a takŻe W sposÓb zgodny

W

z nazewnictwem stosowanym W Polskiej Klasyfikacji\AĄrobÓw i Usług (PKW|U).
1. W przypadku realizaĄi przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw, wszystkie
podmioty działające łącznie jako \A/ykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚÓ wobec Zamawiającego
za realizację przedmiotu u mowy.
12. w przypadku gdy \Alkonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie usta|ają, Że wszelkie rozliczenia z tytułu
1

realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak i zobowiązań odbywać się będą wyłącznie
pomiędzy Zamawiającym, a tj. liderem konsorcjum tj . ... ...
Rozliczenia pomiędzy
członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień,
bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum
wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleŻnego wynagrodzenia za realizację

przedmiotu umowy.

Sekretan Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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13' Fakturę nalezy Wystawić na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary Śląskie, u]. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem W treŚci- dot. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
i pzesłac na powyższy adres.
14' w pzypadku gdy zostało podpisane porozumienie o pzesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę nalezy
wysyłaĆ na adres wskazany w porozumieniu.
15. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust' 6, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
16. Faktury muszą byÓ wystawione w języku iw walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod ktorym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez Zamawiającego.
17. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą pzelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez \Ąfikonawcę

na fakturze.
1B. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające

z umowy wynosi 60 dni kalendazowych
od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu
zamÓwienia w całościlub w części,na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie

przedmiotu zamÓwienia w całościlub częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego
przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
'19. Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę robÓt zleconych przez Zamawiającego
będzie potwierdzony przez upowaznionego pzedstawiciela Zamawiającego protokoł odbioru robÓt po ich

zakończeniu'
20. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejności na poczet naleŻnoŚci
głownejwskazanejw tytule pzelewu (ań' 451 s 1 Kc nie stosuje się).

22. Numer rachunku rozliczeniowego \Alkonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

23. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Ąrlkonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy ijest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złozenie Zamawiającemu faktury
korygującej.

24. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznośc głowna, należnoścuboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczególnoŚci zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie,
obciązenie, zbycie)wymagają pisemnejzgody Zamawiającego pod rygorem niewaŻnoŚci'
25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kaŻdej fakturze informacji o następującej treści:
,,Rozponądzanie wienytelnoŚcią Wymaga upnedniej 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 pierwotnej.
27. Zamawia)ący jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wiezytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez
Zamawiającego o potrącen u.
28. Strony ustalają jako datę zapłaly przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
29' Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowaÓ płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, Żw, split payment.
30. Wykonawca oŚwiadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 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 do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań. '117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.
U.22019 poz. 900 ze zm.).
32. Zamawiający oŚwiadcza,Żejest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 000 48 65.
33. Wykonawca oświadcza, że'.
a) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
... .. i jest uprawnionym do wystawiania faktur
b) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.
34. Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
35. Zamawiający oŚwiadcza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
36. Wykonawca oświadcza, Że jego właściwymuzędem skarbowym jest '''
37' W przypadku zmiany właŚciwych urzędow 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 B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
39. Wykonawca oświadcza, Że posiada status
pzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
i
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40. Strony zobowiązane Są niezwłocznie informowaĆ
o ktorym mowa w ust. 38 i 39 powyzej.

drugą Stronę

o

o

kazdej zmianie

statusu,

s4

Termin realizacii umowv

okres realizaĄi umowy wynosi

s5

Zakres rzeczowv przedmiotowei Umovw oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy (wg Załącznika nr

1 do SIWZ)

s6

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymiza nadzÓr nad realizacją Umowy

1'

::::

:::'l':::':i::':l

?:*:n:':-

:i:'i:i'!:?'?:'!
tel. ...

*':?1-T n:l:'l:::

:

:i:f::l

u'::''u'

..

2. Ze strony V\Ąkonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją

u'"*l

3.

::::

::'::':::

-:':::::

:::'?r:Ey':?:':

*,:::?':!

tel. ... ...

':':?1*: :"u'l:i : :::l::::l :'o*u 'u'

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

s7

1.

2.
3.

Rozwiazanie. odstapienie lub vwpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego zllmowy pzez
jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania
Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia
od umowy eX nunc (od teraz). Jezeli Świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki
tylko co do 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, jezeli wykonanie częŚciowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu
na właściwoŚć zobowiązania albo ze względu nazamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej
w zwłoce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy eX nunc (od
teraz)w pzypadku utraty przez \AĄlkonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci
lub czynnoŚci objętej przedmiotem umowy, jezeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w terminie 14 dniod momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznościach.
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 7 dni i nie więcej niŻ 14 dni, określonego W odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku:
zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, Że Świadczenie objęte Umową nie
może byc zrealizowane
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
przy czymza:
niewykonywanie umowy rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji
Umowy w całościlub w częŚci;

a)
b)

-

4.

nienalezyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy W sposÓb niezgodny
ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt realizacji umowy jest

nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączĄą mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw kodeksu

cywilnego.

s8

Karv umowne

Zamawia1ący moŻe naliczyÓ \Afukonawcy kary umowne:

1) Za odstąpienie od Umowy pzez jedną ze stron z przyczyn lezących po stronie \A|konawcy
w wysokości 10% wańościnetto niezrealizowanej częściUmowy,
2) Za kaŻdy rozpoczęty dzień opÓŹnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości0,2% wańości
Umowy netto.
3) Za opÓŻnienie w usunięciu wad stwierdzonych pzy odbioze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia

upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy dzień zwłoki - w wysokoŚci 0,2 % wańości
netto pzedmiotu Umowy.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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Nr

4)

2.

3.
4.

LOKOKS KRAJ

zo,o.

wartoŚci netto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do
za kazdy dzień zwłoki.
\Ąfukonawca moze naliczyÓ Zamawiającemu karę umowną za odstapienie od Umowy przez jedną ze stron
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego W wysokości 10% wańoŚci netto niezrealizowanej częŚci
Umowy, co nie dotyczy przypadkÓw okreŚlonych W s 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie
w wysokoŚci

0,2o/o

7 dni od powiadomienia \Ąłkonawcy,

Umowy" ust. 3 pkt a).
Całkowita wartośc kar umownych i odszkodowań uzupełniających nie moŻe przekroczyc ceny brutto
pzedmiotu umowy określonejw $ 3 ust'1
W przypadku konieczności zlecenia pzez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy

w wyniku:

1)
2)

nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamowionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy \Arlkonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej przez
Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz pzedmiotowej Umowy'

se

Nadzór vwn i kaiacv z zarzadzen ia środowiskoweqo
W trakcie realizaĄi umowy \Ąkonawca zobowiązany jest do przestrzegania pzepisÓw prawa
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla Wykonawcow obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ
SpÓłka z o, o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

s10

1.
2.
3.
4.
5.
1.

2'
3.
4.

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jezeli jej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częścina stałe lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziałać pzy zachowan u nalezytej staran noŚci.
Przejawami siły wyższej są W szczegÓlnoŚci:
klęski żywiołowe np' poŻar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp',
powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu'
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej
siłę wyŻszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚć siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązan wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.
i

1)
2)
3)
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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 dańych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a W szczegÓlnóŚci
!20161679
!9tqryą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwazaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/vVE.
Stronyzobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących pżetwazania
i ochrony danych osobowych.

Strony oŚwiadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znĄąprzepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniającó
do przetwarzania danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizaĄą 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.

Przetwarza

s12

n

ie danvch osobowvch

Zgodnie z art'' 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przefutazaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozpoządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.1'l9.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych \AĄlkonawcy jest WĘGLoKoKS KRAJ Sp. o.o., siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) pzy ul' gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow prowadzonego

z

przez Sąd Rejonowy

w

Gliwicach,

X

z

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRs
i usług posiadającym

0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarÓw
Sekretaz Kom

$v--

isji

Pzetargowej

:
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numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON:270034633; BDO 000012274,

2.
3.
4.

5'
6.

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art' 6 ust' 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy pzetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celÓw' Administrator moŻe udostępnic dane \Alkonawcy osobowe innym odbiorcom świadczącymusługi

z

7.
B.
9.

e-mail:

sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel.32 7181667.
Przetwazanie przekazanych przez \Ąlkonawcę danych osobowych moŻe dotyczyÓ reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw'
Dane Wykonawcy są rÓwniez przeM'tazane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw Administratora, a jeŚli
zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należnoŚci w oparciu o tzw. prawnie
uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przebł,tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciąŻącego na

zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rÓwniez udostępniane

podmiotom

upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
pzez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe \AĄkonawcy będą pzetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia
takze
lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi pzepisami.

a

5

Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

\Afikonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS
KRAJ Sp. zo. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816

67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy
iŻ przefł'tarzanle Pani/Pana danych osobowych narusza pzepisy RoDo.

uzna,
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ochrona taiemnic pzedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony w Umowie, atakŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lubwykorzystanie ichprzez Stronyw innym celu niz przedmiot Umowy,
mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. \ĄrVkonawca przyjmuje
do wiadomości' Źe wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem przetvłazania na podstawie
U

2

3

4

mowy są włas n oŚcią Zamawiające

g

o'

\Ałkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich dokumentow i informacji
pozyskanych w związku z Umową.
\AĄlkonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŻ wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyrażnej zgody
Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za ktÓre
Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnośĆ, poza zakresem Umowy pzeMvarzane, ani tez korygowane
czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawia1ącego, ktora:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy pzed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek

1)
2)
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona
5.

publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
także dopuszczalne

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:
Wykonawca moze W razie potrzeby dzielic się informacjami związanymi

1)

jest

z realizacją Umowy ze swoimi
podwykonawcami zaangaŹowanymi w realizację niniejszej umowy,
zastrzeŻeniem zachowania
poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw,
Wykonawca moze ujawniaĆ informacje osobom tzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej,
Ękonawca moze ujawniaĆ informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci'

z

2)
3)

6
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Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje 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 słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich pzekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia pŻez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

s14

Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą pzestzegane pzez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.22019 r. poz.742).

z dnia 5 sierpnia

2O1O r

s15

Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) pzepisÓw
obowiązującego prawa' Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikÓw, przedstawicieli \AĄkonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego zecz iodnosi się w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre mogą
prowadzić do:

1)

2)
2.

popełnienia przestępstw okreŚlonych

W art. 16 ustawy

z

dnia 28 paŹdz|ernika 2oo2

o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (t.j. Dz.U'

poz.628),
popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie
konkurencji (t.j. Dz. U.22019r., poz. 1010).

z dnia 16

kwietnia 1993 roku

o zwalczaniu

z

2019

r'
r.

nieuczciwej

\Ąłkonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.
\Ąłkonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy ŻadnĄ darowizny lub prowizji;
jak równiez nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
Zamawiającego W związku z zamowieniem lub Umową.

s16

1'

2.
3.

Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania Umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaznionych
przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddaĆ się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Audyt moŻe dotyczyć w szczegolności:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz WeWnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie ochrony Środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas trwania audytu moze wynieśc od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) Zamawiający powiadomi \Alkonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwypzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia.
2) Powiadomienie o audycie winno zawieraĆ:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,

-

inne informacje (np. miejsce audytu).

3) Wykonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty otzymania 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 \A/ykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych
od otzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:

_

uwzględnienie ich, albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia.
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
- \A/ykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia,

-

w
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- Zamawiający uwzględni uwagi Wniesione przez \A/ykonawcę do powiadomienia - obowiązuje termin
zaproponowany przez \A/ykonawcę lub termin wskazany pzezZamawiającego z uwzględnieniem uwag
Wniesionych przez wykonawcę,

Zamawiający odmÓwi uznania wniesionych przez \Ą/ykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin

wstępn ie wy znaczony w powiadom ien iu.

6) W przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z plzyczyn
lezących po stronie \A|konawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia rozpoczęcia

wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuzszym niŻ 5 dni roboczych.
Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 %

4.
5.
6'
7.

łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień' w ktÓrym niemozliwe było
rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy.
W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn lezących po
stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego
wezwania, o którym mowa W zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóznienia
W rozpoczęciu/ pzeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie \Afukonawcy,
przekraczającego łącznie 7 dni roboczych ZamawiĄący moŻe odstąpiÓ od umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od wystąpienia ww' opÓŹnienia. Skutek złozonego oŚwiadczenia o odstąpieniu
następuje na przyszłoŚÓ. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu \Ałkonawca jest zobowiązany
do zaprzestania wykonywania dostaw albo robÓt budowlanych/ Świadczen|a usług i niezwłocznego
spoządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac W celu
rozliczenia wykonanej częściumowy. \Ąłkonawca ołrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo
wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających
z wykonanej częściUmowy, w szczegÓlnoŚci wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie
obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi' odstąpienie od Umowy nie wyłącza rÓwniez
obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte wykonanie Umowy
w trakcie realizacji wykonanej częŚci Umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej pzewidzianej
na wypadek odstąpienia od Umowy pzez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela \Ałkonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
kaŻdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynności te nie będą
powtarzane.

Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazaneWykonawcy'
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnoŚc realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy \Alkonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
Zamawiająceg o wy

n

i

kÓw

a

udytu.
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1'

2'

Postanowienla końcowe
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznościąbezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in' uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzor nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji
Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie pracownikÓw WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizaĄą Umowy. Zakaz ten nie dotyczy
pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, ktÓre na podstawie pzepisÓw
prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi pzez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest
mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przez ZamawiĄącego wiedzy o powyŻszych
okolicznoŚciach.

3. W

4'
5.

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.

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstzygac polubownie w drodze negocjacji bezpoŚrednich. W pzypadku braku mozliwości polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięciapzez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dlaZamawiającego.
6. Umowę spoządzono w dwÓch jednobzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplazu dla kazdej
ze Stron.
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 _ Zakres rzeczowy przedmiotu umowy- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Sl\AŻ.
Załącznik nr 2 - odpłatne usługi świadczone pzezZamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z realizaĄą
przedmiotu Umowy.

p.-
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Załącznik nll do lstotnych postanowień,
ktÓre zostaną wprowadzone do umowy

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY

WG zAŁĄczNIKA NR 1 Do

v"
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Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień,
ktore zostaną Wprowadzone do umowy

oDPŁATNE UsŁUGl ŚwnoczoNE PRzEz zAMAWlAJĄcEGo NA RzEcz WYKoNAWCY
w zwlĄzKu z REALlzAcJĄ PMEDMIoTU UMoWY

1. Zamawiający będzie odpłatnie świadczyłna rzecz \Alkonawcy usługi związane z realizacją przedmiotu

2.

umowy.

Strony zgodnie ustalają, Że Zamawiający będzie świadczyłnastępujące usługi:

Wyszczególnienie

Lp
1

2
3

4
5
6

TAK

NIE

Rejestracja wejŚĆ iwyjŚĆ z terenu zakładu pracy

Duplikat kańy identyfikacyjnej do systemu R\^^// wraz
(w przypadku zgubienia, zniszczenia lub utraty funkcjonalności
kańy)

Korzystanie złaŻni
Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy
Szkolenie BHP
Pranie, szycie, suszenie ubrań roboczych
lnne (wskazac iakie)

7

3. Podstawą do obciąŻenia za wskazane powyzej przez \Alykonawcę usługi będzie miesięczny

4.

protokÓł

sporządzony przezZamawiającego, stwierdzający kaŻdorazowo zakres świadczonych usług. ProtokÓł będzie
pod stawą d o wystawien ia faktu ry przez Zamawiająceg o.
Dla zapewnienia bezpiecznych warunkow pracY oraz właściwegoprzeszkolenia pracownikÓw wykonujących
prace W ruchu zakładu gorniczego, przed rozpoczęciem robot, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są odbyc
szkolenie bhp w zakresie:
obowiązujących w zaHadzie gÓrniczym przepisÓw bezpieczeństwa i higieny pracy;
prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa poŻarowego;

-_
_

-

występujących zagrozeń;
porządku i dyscypliny pracy;

zasad łącznościialarmowania;
znajomości rejonu prac;
sposobu zgłoszenia wypadkÓw'

5. Szkolenie będzie prowadzone pzez Zamawiającego lub jednostkę organizacyjną/szkoleniową,

z

ktÓrą

Zamawiający ma podpisaną umowę na Świadczenie usług szkoleniowych.
6. opłata za korzystanie z wskazanych usług naliczana będzie zgodnie z obowiązującym w WĘGLoKOKS
KRAJ Sp. z o.o. cennikiem:
Lp.

Rodzaj Usługi

1

Rejestracja wejśći wyjśÓ z terenu zakładu pracy

2

Korzystanie z łażni

3

Korzystanie z lampowni i pochłaniaczy
Duplikat kańy identyfikacyjnej do systemu R\^^/v wraz (w przypadku
zoubienia. zniszczen ia lub utraty funkcjonalnoŚci karty)
Szkolenie BHP 1-5 osÓb/grupa pow. 5 os

4
5

6

Wańośó jednostkowa
(netto)

1,50 złldn
11,00 złldn

9'50 złldn
50,00 złlszt.
70,00 /50,00 złlos

Pranie, szycie oraz suszenie ubrań roboczych
lnne (wskazaĆ jakie)

5,40 złlkg

7

7. Do wyzejwymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.
B. Zamawiający zobowiązany jest kaŻdorazowo poinformowac \Alkonawcę na piśmie o zmianach wysokoŚci
stawek, a tym samym o wysokoŚci ponoszonych opłat. Wprowadzenie przez ZamawiĄącego nowych

9'

wysokoŚci stawek nie wymaga zmiany niniejszego załącznika do umowy.
Faktury wystawiane będą przez Zamawiającego W okresach miesięcznych z terminem płatnoŚci 60 dni od
daty wystawien ia faktury.

10. Datą zapłaty naleznoŚci jest dzień wpływu środkÓw na rachunek bankowy Zamawiającego.
11. Zamawiającemu pzysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych W przypadku

opÓŹnienia

w zapłacie naleznościw wysokości wyn ikającej z aktualn ie obowiązujących przepisÓw.
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