WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

Nr sprawy PR7Żl2281

SPECYFIKACJA
lsToTNYcH WARUNKoW ZAMÓWIENIA

l.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \Afudział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
ad res strony internetowej; www.weq lokokskrai. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częŚci SlWZ
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7o0 do 1500
P ROFIL NABYWCY: ad res internetowy : https://dostawcv-weq lokoks.coig. biz

lnformacje podstawowe:
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień W WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. zwanym w dalej Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla \ĄĄlkonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.
3. ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwości składania ofert częŚciowych. Składana oferta winna
obejmowac cały zakres rzeczowy zamÓwienia.
4' ZamawiĄący nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofeńy wariantowej.
5' ZamawiĄący zamiezazawrzeÓ umowę ramową z2Wykonawcami
6. Zamawiający będzie udzielał zamÓwień wykonawczych do dnia obowiązywania umowy ramowej
lub do wykozystania środkÓw finansowych umowy.
7. ofeńa cenowa zamowienia wykonawczego nie moŹe być mniej korzystna od warunkÓw
okreŚlonych w umowie ramowej.
B' Liczbę i intensywnośĆ udzielanych zamÓwień wykonawczych będą warunkowaĆ biezące potrzeby
Zamawiającego.
9. Zamawiający dopuszcza moŹliwoŚc powierzenia częŚci zamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcÓw i ząda wskazania przez Wykonawcę w ofercie częŚci zamÓwienia, ktÓrej
wykonanie zamieza powierzyc podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie
zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.
.

opis przedmiotu zamówienia.
1' Pzedmiotem zamÓwienia jest zawarcie umowy ramowej
w niniejszym postępowaniu pn.:

2.
3.

wykonawcami wyłonionymi

Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane
z prowadzoną eksploatacją górnlcząprzezwĘGloKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary na terenie miasta Piekary Sląskie - umowa ramowa
Szczegołowy opis przedmiotu zamÓwienia określonow Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Zasady postępowania w sprawie udzielania zamÓwień (zleceń wykonawczych) związanych
zrealizaĄą umowy ramowej na wykonanie awaryjnych napraw nawierzchni drÓg, chodnikÓw oraz

obiektow inzynieryjnych opisane zostały

w Załączniku nr 1 częśó Vl

SIWZ'

okres obowiązywania umowy, termin realizacji zamówienia oraz warunki gwarancji:
1. Umowa ramowa obowiązywaÓ będzie w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020r.

IV

2.
3.
4'
V.

lub do wykorzystania środkÓw finansowych umowy.

Termin wykonania poszczegÓlnych robÓt zgodnie
z bieŻący ch potrzeb Zamawiającego.

z

odrębnymi zleceniami wynikającymi

V!!magana gwarancja wynosi
na wykonane roboty: minimum 'l2 miesięcy,licząc od dnia podpisania końcowego protokołu

1)
2)

:

odbioru robÓt,

na zastosowane materiały: mlnimum 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego

protokołu odbioru robÓt.

Wyzej wymienionej gwarancji nie podlegają szkody powstałe w wyniku eksploatacji gÓrniczej,
ujawnione po dacie odbioru końcowego robot.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:

1.

,w

z

o zamÓwienie mogą ubiegac się Wykonawcy,

Sekreta z Komi sji Pnetargowej

:

Katazyn a Dzi u tkowska

ktÓrzy spełniają następujące warunki dotyczące:

Nr sprawy PR72.12281

1)

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy|

Wykonawcy, ktÓrzy w okresie ostatnich 5-ciu lat pzed upływem terminu składania ofeń
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, a jezeli okres prowadzenia działalnościjestkrÓtszy
- w tym okresie, wykonali/wykonują co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające
robotom stanowiącym przedmiot zamÓwienia W zakresie niezbędnym do wykazańia

spełniania warunku wiedzy idoświadczenia o łącznej wańości netto
niŻ 200 000'00 PLN

nie mniejszej

.

Pod pojęciem robÓt budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, zamawiający rozumie: roboty potegające na budowie,
remoncie, przebudowie, nawierzchni drÓg ichodnikÓw zarÓwno W trybie normalnym
jak i awaryjnym.
W przypadku WykonawcÓw, pzedstawiających waftości wykonanych usług w walutach obcych,
Zamawiający dokona pneliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, w ktÓrym usługi wykonano, a W przypadku usług wykonanych w roku
bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym
upływa termin składania ofert'

W związku

z

powyŻszym wartości wykonanych usług okreŚlone w walutach obcych należy

wyszczegÓlnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2)
3)

dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to znaczyi
zapewniają w całościniezbędny materiał oraz sprzęt specjalistyczny, posiadający właŚciwe
atesty i dopuszczenia oraz, że przedmiot zamÓwienia będzie wykonany zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, drogowego i BHP.

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy dysponują
lub będą dysponowaó:
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej wraz z przynaleŻnościądo okręgowej lzby lnzynierÓw
Budownictwa.

Zamawiający dopuszcza posiadanie kwalifikacji/uprawnień

wymienionych, wydanych na podstawie wczeŚniejszych przepisÓw

4)
5)

rÓwnowaŻnych

dla

Wyżej

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
\A!konawcy, ktÓrzy posiadają Środki finansowe lub zdolnośÓ kredytową w wysokości
nie mniejszej niŻ 10 000,00 PLN
niezaIegania z uiszczaniem podatków, 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 całoŚci wykonania

6)

decy z)i właŚciwe go

o

rga

n

u,

nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \AĄlkonawcÓw, ktÓzy
po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jeŹeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wiezycieli popzez likwidację majątku upadłego.

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia na podstawie złożonychprzez Wykonawców, a wymaganych pnez Zamawiającego

dokumentów.

Vl.

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 warunkow udziału w postępowaniu, złożonego na druku
Formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
2) wykazu wykonanych, a W pzypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwnieŻ
wykonywanych robÓt budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doŚwiadczenia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem termlnu składania ofeń
a jeżeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoŚci,
pzedmiotu, dat wykonania zgodnie zZałącznikiem Nr 3 do S|WZ oraz załączenia
dokumentow potwierdzających, Że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,

OK

Sekretaz Komisji Pzetargowej

:

Katazyna Dziutkowska

2
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3)

4)
5)

6)
7)

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

wykazu osób, ktÓre będą uczestniczyÓ w wykonywaniu zamÓwienia wraz z dokumentami
stwierdzającymi, Że wskazane wyzej osoby posiadają Wymagane uprawnienia lub kwalifikacje
_ zgodnie zZałącznikiem Nr 4 do SIWZ.
oświadczenia Wykonawcy, ze zapewnia W całoŚci niezbędny materiał oraz sprzęt
specjalistyczny, posiadający właŚciwe atesty i dopuszczenia oraz, ze przedmiot zamÓwienia
będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, drogowego i BHP - zgodnie
zZałącznikiem Nr 6 do S|WZ
aktualnego odpisu z właściwegorejestru, a w stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenia
w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw,
ktorzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wiezycieli poprzez likwidację majątku
upadłego, wystawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofeń, a dla \AłkonawcÓw, ktÓrzy prowadzą działalnoścna podstawie innych dokumentow ten dokument,

oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatków lub uzyskaniu pzewidzianego
prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŻenia na raty zaległych płatnościlub wstrzymania
w całoŚci wykonania decyzji organu złoŻone na druku formularza ofeńowego stanowiącego
Załącznik nr 2 do sIWz,
oświadczenia o nie zaIeganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia odroczenia lub
rozłoŻenia na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymania w całoŚci wykonania decyzji
właŚciwego organu - złoŻonego na druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr
2 do SIWZ.

UWAGA:
Wykonawca moŻe polegaĆ - na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamowienia lub zdolności finansowych - innych podmiotow, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegolnościprzedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotÓw do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres kozystania z nich przy wykonaniu

zamÓwienia.

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej ,,za zgodnośó z oryginałem" praez Wykonawcę Iub pfizez ósoby
upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą byó składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentÓw,oktÓrychmowaWpkt.5-7składadokumentywystawionewkraju,wktÓrym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt. 5

vil.

-

7 stosuje się odpowiednio.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę:
1. \A|konawcy mogą wspÓlnie ubiegaÓ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośc za niewykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
2. W pzypadku, 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 publicznego. Wszelką korespondenĄę związaną z prowadzonym
postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem'
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawcow wspolnie, oferta oraz wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby
re p rezentujące poszczegÓ nych !Ął ko nawcÓw skład ających ofe ńę ws pÓl n
ą.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspÓlnie, do oferty nalezy
załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych pzedstawicieli wszystkich pozostałych
l

2)

WykonawcÓw,

dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kaŻdego z \AfukonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
jego upadłoŚci, nie zalega
uiszczeniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

z

rozłożeniena raty zaległych płatnościlub wstzymanie

3)

5.

&

S e k re t a

właściwegoorganu,

w

całoŚci wykonania decyzji

oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamÓwienia
indyw|dualnie pzez kaŻdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 7 do SIWZ.
\Alkonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, ze warunki
dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania
rz Ko
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LOKOKS KRAJ

.zo.o.

zamÓwienia lub zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚÓ

załączyć odpowiednie
wymagane). Jezeli jeden z Wykonawcow spełnia określone przez
Zamawia1ącego warunki mozna pzedłoŻyÓ tylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspÓlnej oferty \AlkonawcÓw, ZamawiĄący może zaŻądac przed zawarciem

dokumenty (jezeli

6

są

umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych \A/ykonawców.

Vlll.

Opis sposobu pzygotowania oferty:
1. Do oferty naleŻy dołączyc:
1) Formularz ofeńowy spoządzony zgodnie ze Wzorem _Załącznik nr 2 do sl\^z.
2) oŚwiadczenia i dokumenty, o ktÓrych mowa w pkt VI, Vll sl\^lz.
3) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofertę nie wynika z dokumentÓw
rejestrowych.
\AĄkonawca moŻe złoŻyÓ tylko jedną ofertę, wyłącznie w formie pisemnej w jednym egzemplazu.
TreŚć ofeńy musi odpowiadaÓ treści slWZ.

2.
3.

ofertę naleŻy sporządzic wg dołączonego Formularza ofertowego lub na nim, zgodnie

4.

zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
oferta musi byc sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny
byc przetłumaczone pzez \ĄĄlkonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone

5.

przez

Ękonawcę do oferty'

Zaleca się aby oferta zawierała spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw izałącznikÓw.

6.
7.

Pełnomocnictwo do podpisywania ofeńy i do występowania W postępowaniu W imieniu
Wykonawcy musi wynikaĆ z pzedstawionych dokumentów lub byĆ dołączone do oferty

w oryginale, lub kopii potwierdzonejza zgodnośc z oryginałem.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być
złoŻone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośó z oryginałem pizez
Wykonawcę lub pzez osoby upoważnione do jego reprezentowania.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (pzed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatzone podpisem osób podpisujących ofeńę.
Wskazane jest, aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byc

8.

9.

10

zszyta w sposob utrudniający jej zdekompletowanie.

Strony zawierające informacje nie wymagane przez ZamawiĄącego (prospekty reklamowe

11

o firmie, jej działalnośÓ itp') nie podlegają ocenie.

12. Jezeli \AĄ'konawca zamierza zamieściÓ w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisÓw ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2019.1010) nie pÓŹniej niz
w terminie składania ofeń, musi zamieścić adnotację
pzedsiębiorstwa''ze wskazaniem
'Tajemnica
konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinalezy podaÓ numery stron
zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚĆ kaŻdy zainteresowany moze
legalnie poznaÓ. W szczegÓlności nie moŻna zastrzec: nazwy i adresu \Alkonawcy, informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatności.

13. lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac pzekazane
w taki sposÓb, by Zamawiający mÓgł z łatwościąokreŚliĆ zakres informacji objętych tajemnicą.

Brak stosownego zastrzezenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie
całoŚci przekazanych dokumentÓw i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie
na zasadach określonychw ustawie.
14' Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzaÓ spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań okreŚlonych
przezZamawiającego, nie pÓzniej niz w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania ofert.
15. Cena ofeńowa musi byc określona w PLN, podana w tabeli Formulaza ofeńowego, jako cena
netto i brutto

'l6'

lX.

x.

- zgodnie zZałącznikiem nr

2

do SIWZ.

Cena ofertowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane

z realizaĄą pzedmiotu

zamowienia.

Wadium.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy.
ZamawiĄący nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ramowej.

Xl. opis

kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń.
1. Umowa ramowa zostanie zawarta z maksymalnie 2 \ĄĄlkonawcami, ktÓrzy spełnią wymagania
formalno-prawne oraz zaoferują najkozystniejsze parametry cenotwÓrcze według okreŚlonych
oraz zaakce
składniki cenotwÓrcze w
sokości
Lp. Składnik cenotwórczv
Wańośó skład n ika cenotwórczeqo
1
Koszt ogÓlnv (od R' S)
64,6 o

0k

Sekreta

z
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Składnik cenotwórczv

Lp.

Wańośó składnika cenotwórczeqo

Zysk (od R, S, Ko)

2
3

10,9

Koszt zakupu (od M)

-

7,8

0/o

oh

dla materiałÓw notowanych w wydawnictwie

''sEKocENBUD'' będą stosowane ceny

4

Materiały (M)

-

Sprzęt (S)

5.

nie v,tyŻsze niŻ
Średnie podane w publikacjach kwańalnych z okresu
popzedzĄące g o rea izacje robÓt.
dla materiałow nie notowanych w wydawnictwie
,,sEKocENBUD" będą stosowane ceny wynikające
z właściwychdokumentÓw (faktury, itp.)
l

-

dla usług spzętowych notowanych w wydawnictwie
,,sEKocENBUD" będą stosowane ceny nie v,tyŻsze niŻ
średniepodane w publikacjach kwańalnych z okresu

-

dla usług spzętowych nie notowanych w wydawnictwie
EKoc E N B U D'' będą stosowane ceny wy n kające

popzedzĄące

g

o rea izacje
l

ro bÓt.

''s

i

z właściwychdokumentow (faktury, itp.)

Podstawy norm kosztorysowych: aktualne KNR-y
2

Kryterium ceny stawki roboczogodziny netto stanowiąca 60 % wagi algorytmu punktacji
Krvterium R:
dotyczace ceny stawki roboczooodziny netto
Zasada pzydzielania punktÓw za powyŻsze kryterium jest następująca:

.

minimalna (z oferowanych) stawka roboczogodziny netto

R_

stawka roboczogodziny netto z badanej ofeńy

x 60 punktow

Maksymalna ilośĆpunktÓw do zdobycia dla kryterium R wynosi 60 punktow

3.

Kryterium oceny technicznej, tj. ceny frezowania 1 m'z
40 %wagi algorytmu punktacji
- do 20
- max 15 punktÓw
- do 50
- max 10 punktow
- do 100
- max 8 punktow
- powyzej 100
- max 7 punktÓw

powiezchni asfattowych stanowiące

m'z
m"
m'Ż
m2

1) W

2)

przypadku gdy do postępowania złoŻona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca
odrzuceniu, otzyma ona maksymalną liczbę punktów, rÓwną wadze kryterium.
W pzypadku gdy do postępowania złoŻone zostaną co najmniej dwie ofeńy nie podlegające
odzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg ponizszego Wzoru:

OLP

= R+ F1+ F2+ F3+ F4

gdzie:

R

- stawka roboczogodziny

F1 F2 F3 F4 _

koszt
koszt
koszt
koszt

frezowania
frezowania
frezowania
frezowania

netto
1m2 do 20 m2

1m2 do 50 m'Ż
1m2 do '100 m2
1m2 powyŻej 100 m"

Sposób przydzielania punktow dla kryterium ceny frezowania 1 m'Ż powierzchni asfaltowych

według poniŻej pzedstawionych wzorÓw dla F1 , F2, F3 i F4.
a

Krvterium F1:

dotvczące ceny frezowania
F1

1m'Ź

do 20

m'Ź

minimalna (z oferowanych) cena za 1mz do 20 m2 netto
=

cena za 1m2 do 20 m2 netto z badanej ofeńy

Maksymalna iloŚć punktÓw do zdobycia dla kryterium

,&
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Krvterium F2:

dotvczace cenv frezowania

F2=

1m2 do 50 m2

minimalna (z oferowanych) cena za

lm'do

50 m2 netto

cena za'1m2 do 50 m2 netto z badanej ofeńy

x 10 punktÓw

Maksymalna ilośćpunktÓw do zdobycia dla kryterium F2 wynosi
a

zo.o

,10

punktÓw

Krvterium F3:

dotyczace cenv frezowania 1m" do 100

F3=

m2

minimalna (z oferowanych) cena za 1m2 do 100 m2 netto
cena za 1 m2 do '100 m' netto z badanej ofeńy

x 8 punktÓw

Maksymalna ilośÓ punktÓw do zdobycia dla kryterium F3 wynosi 8 punktÓw
a

Kruterium F4:

dotvczace ceny frezowania 1m2 oowvŻei 100 m,

F4=

minimalna (z oferowanych) cena za 1m2 powyzej 100 m2 netto
cena za'1 m2 powyzej 100 m, netto z badanej ofeńy

x 7 punktÓw

Maksymalna ilośĆpunktÓw do zdobycia dla kryterium F4 wynosi 7 punktÓw

xil.

xlil.

xlv.

Warunki umowy ramowej itermin płatności.
1. lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy ramowej, zostały określone
w Załączniku nr 8 sl\^lz.
2. Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu pzedmiotu zamÓwienia w całościlub części,na
podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub
częścinp' protokołu odbioru pzedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKS KRAJ
Sp. z o.o.
3. \Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Term in związania ofeńą.

1.
2'

\Ąfikonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania
ofeńą 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, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniońy
dowystąpienia do \A|konawcÓwz wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofeńą o okres do
60 dni.

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

w niepzejrzystym, zamkniętym opakowaniu

-

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

Budynek księgowości,DziałZamÓwień i Przetarqów _ | pietro. pok. nr 5
'
do dnia ..4ł'Rł.4Ao godz. .ał..iź€..'
z dopiskiem
:

Postępowanie o udzietenie zamówienia nr PP?żl2281 pn.
Awaryjne naprawy nawiezchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane
z prowadzoną eksploatacją górnicząprzezwĘGloKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek _ Piekary na terenie miasta Piekary Śląskie - umowa ramowa
Nie otwieraó przed dniem

2.
3.

&

S e k re t a

odpowiedzialnoŚÓ

goar..ffi.:Q)

za właŚciwe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Vllkonawca.

oferty powinny byĆ zarejestrowane
nienaruszony do czasu otwarcia ofert.

n

,/3.A2
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a

i

pzechowywane w warunkach zapewniających im stan
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4.
5
6.
7

'

8.
xV.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofert zmieniÓ lub wycofaÓ ofeńę.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu (treśĆSlWz), ofeńa zostanie zwrÓcona na adres Wykonawóy _ oeż
1e1
rozpatrzenia.
Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofeńą nosi Ślady naruszenia, zamieszcza na
wykazie złoŻonych ofeń stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

otwarcie ofeń.

1'

2.
3.

..43,r%-...2020r. o godz. Q..Q- w miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41 - 905 Bytom
DziałZamówień i Pzetargów _ l piętro, pok. nr 8
otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym,
otwarcie złozonych ofeń nastąpi w dniu

Że dzień, w ktÓrym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:

1)
2)
3)

stwierdza ilośćotrzymanych ofert,
otwiera oferty w kolejnościich zarejestrowania,
podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw, a takze informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji warunkow płatnoŚci zawańych w ofeńach.
Ceny ofert nie podaje się

4.

i

w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreŚlony w S|WZ zawiera

powyzej 30 pozycji cen jednostkowych,

ofeńy otwiera się równiez w przypadku, gdy Wykonawcy nie skozystająz prawa uczestniczenia
w częŚcijawnej postępowania. Na wniosek \Afukonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub
osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofeń.

xvl. 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. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-74,i
drogą elektron iczną na ad res: k. dziu rkowska@weo lokokskraj. pl
b) 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. Konstytuąi76,41-905 Bytom, lub
faksem
na nr (+48) 32718-11-74
-

d)

pozostałeoświadczeniaiwnioski:

-

pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-75,

Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiający z Wykonawcami:
Zawi ad om ien ia, wezwa n ia o raz nfo rmacje będz ie przekazyw ał wy kon awcom

a)
b)
c)

i

pisemnie, lub,
faksem na numer wskazany w ofercie, lub

drogąelektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

_
2.
XVII.

,&

:

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcv-weolokoks.coio.bizl

osobą udzie|ającą informacji dotyczących przedmiotu zamÓwienia ze strony ZamawiaĘcego jest:
Katarzyna Dziurkows ka - mail : k.dziu rkowska@weq lokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedzlałku do plątku.

Zasady udzielania wyjaśnień l modyfikacji.
1. Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane W trakcie postępowania o udzielenie
zamÓwienia winny byĆ pzekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2' Wykonawca moŻe zwrÓcić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci slWZ. ZamawiĄący
jest zobowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień, chyba Że prośba o wyjaśnienie treŚci siwz
wpłynęłado Zamawiającego na mniej niż 6 dni pzed terminem składania ofeń.
Sekretaz Komisji

P netargowej

:

Katanyna Dzi u tkowska
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WĘGLoKoKs KRAJ

zo.o.

TreśÓ zapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawia)ący moŻe przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaĆ treścSIWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlności dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający moŻe
przedłuŻyĆ termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną
w ten sposÓb modyfikację Komisja Pzetargowa umieszcza na stronie internetowej.

P rzetw arzan e d a nyc h os obowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679
zdnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związkuzprzeM,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(ogolne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo,
Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych V\Ąkonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) pzy ul. gen. j. Ziętka, wpisaną do Rejesiru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X \Ą/ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 3210oo,oo złotych, będącą podatnikiem od
i

i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48_65,
REGON:270034633; BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl,

towarÓw

2.
3.

4.
5'
6.
7.
8.

9.

www'weg loko kskraj.

p

l, zw

aną

d a

lej Ad m

i

n

istratorem.

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.

Dane

1)
2)
3)
4)

Ękonawcy pzetwarzane będą w celu:

Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia popzez zawarcie umowy,
Pzechowywania dokumentacji postępowania
udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Pzetwazanie pzekazanych przez \Afkonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc
reprezentantÓw Ękonawcy' właścicielilu b pracowni kÓw.
Przetv,tarzanie danych osobowych V$konawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Społkijest konieczność przeprowadzenia postępowania

o

o udzielenie zamÓwienia.

Dane \Ąłkonawcy są rÓwnież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, 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

realizaĄą

powyzszych celÓw. Administrator moŻe udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą
rÓwnieŻ udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
przebł,tarzĄącym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powiezeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora'

Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane

w

okresie prowadzenia

postępowania

o udzielenie zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. \Ałkonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pzetwarzania, 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 pzetv,tarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

pzepisy RODO.

12' \Ąłkonawca zobowiązuje się

poinformowaÓ w imieniu Administratora (ZamawiĄącego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność

,&
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o.

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:

13'

1)
2)

fakcie pzekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego).
Zgodnie
art'' 14 RoDo \Afukonawca zobowiązuje się wykonaÓ w imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny Wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. 12, pzekazując im
treśĆklauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyżej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
VVykonawcę jako ŻrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie

z

Ad min istrator (Zamawiający)'

14. Podanie plzez Vllkonawcę danych osobowych jest dobrowolne,
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xlx.

xx.

warunek

lnformacje dodatkowe.
1. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całośćpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŹ wszelkiej
korespondencjioraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Vllkonawcą'
3' Komisja Pzetargowa moŻe Żądać od \ĄłkonawcÓw wyjaśnieńdotyczących treścizłozonychofeń.
4' Komisja Przetargowa każdorazowo Wzywa V\łkonawcÓw, ktÓzy w terminie składania ofeń:
1) niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania lub odzucenie ofeńy.
5. oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie warunków
udziału w postępowaniu przez \A|konawcÓw na dzień Wyznaczony pzez Komisję Przetargową
jako dzień uzupełnienia.
6. Komisja Pzetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym \AĄlkonawcę.
2) |nne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z Sl\M, niezwłocznie powiadamiając o tym
V[konawcę i wyznaczając termin na wyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba że
akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
Tryb ogłoszenia wyników przetargu nieograniczonego.
osoby upowaŻnione informują \AłkonawcÓW, w formie przewidzianej w sl\^z, o sposobie
rozstzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na

1.

2.
XXI.

ale stanowi

stronie www.weq lokokskrai. pl.
\Ąfukonawcę, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana
odrębnym pismem do zawarcia umowy.

za

najkozystniejszą, ZamawiĄący wezwie

Postanowien ia końcowe.

1. ofeńa nie podlega zwrotowi.
2. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach określonych w pzepisach
o dostępie do informacji publicznej'
3. z tytułu odzucenia ofert \Ałkonawcom nie pzysługują Żadne roszczenia pzeciwko
Zamawiającemu.
4' Wszelkie koszty związane ze spoządzeniem, złoŻeniem ofeńy oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi Vllkonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załacznikiz
Załączniknr 1
Załączniknr 2
Załączniknr 3
Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 6
Załączniknr 7
Załączniknr 8

opis przedmiotu zamÓwienia
Formulaz ofeńowy
\AĄl

kaz wy konanych/wy

ko nywa

nych robÓt

bud

owlanych

Wykaz osób wraz z kwalifikacjamiwymaganymi do realizacjizamÓwienia
\Al!kaz podwykonawcÓw
oświadczenie\Ąl!konawcy

oŚwiadczenie \Ałkonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy ramowej

Sekreta n Komisji Pzetargowej
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Załącznik nr 1 do SIWZ

l.

oPls PRzEDMloTU ZAMÓWENlA
opis przedmiotu zamówienia"
Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane
z prowadzoną eksploatacją górnicząprzez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek _ Plekary na terenie miasta Piekary SIąskie _ umowa ramowa

ll.

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe;
Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadaĆ własnościzgodne z Wymogami technicznymi
określonymi do ich stosowania. Dla uŻytych materiałÓw naleŻy dostarczyć atesty, Świadectwa jakości,
deklaracje zgodnościpoświadczające ich jakośÓ. \Alkonawca z uwagi na charakter zamÓwienia winien
zapewniÓ pełną dyspozycyjnośÓ i zadeklarowac podjęcie prac naprawczych w terminie nie dłuŻszym niz
24 godziny od otzymania zgłoszenia przekazanego pzez Zamawiającego telefonicznie bądŻ za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Dopuszczalne jest podjęcie prac naprawczych w terminie
pozniejszym jedynie w przypadku uzyskania akceptacji poszkodowanego (właściciela,zarządcy).
W pzypadku nie zadeklarowania przyjęcia zgłoszenia pnez Wykonawcę w czasie 24 godzin względnie
odmowy realizacji prac naprawczych z uwagi na realizowanie dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o'
wcześniejzleconych zadań zlecenie wykonawcze kierowane będzie do drugiego Wykonawcy'

lll.

obowiązkiWykonawcy

1.

2.

obowiązkiem \AĄlkonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamÓwienia wykonawczego jest:
udział w oględzinach zgłoszonych uszkodzeń na etapie spisania protokołu konieczności,
ustalenie wstępnej ceny za wykonanie zamÓwienia wykonawczego oraz dostosowanie się do

1)
2)

terminÓw realizacji poszczegÓlnych etapÓw robÓt naprawczych ustalonych pomiędzy
pzedstawicielami Gminy Piekary Śląskie lub wnioskodawcy i zamawiającego.
obowiązkiem \AĄkonawcy na etapie realizacjizamÓwienia wykonawczego jest:
1) wykonanie pzedmiotu umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy naukowo-technicznej

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

i naleŻytą starannoŚcią,

pzekazania pŻez Vllkonawcę pzedmiotu umowy ,,Protokołem zdawczo_odbiorczym'',

podpisanym przez strony pzy udziale pzedstawicielazaządcy drogi,
zapewnienia w całościniezbędnych materiałÓw oraz spzętu specjalistycznego, posiadającego
właściweatesty i dopuszczenia wraz z ich transpońem na plac budowy (na własny koszt),
przy czym stosowane pzez \AĄkonawcę materiały winny odpowiadaĆ Wymogom wyrobÓw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
biezącego utzymania czystoŚci placu budowy oraz na drogach dojazdowych,
prowadzenia robÓt pod kierownictwem i nadzorem osÓb posiadających wymagane prawem
kwalifikacje i uprawnienia _ V\łkonawca zobowiązany jest na kaŻde wezwanie Zamawiającego
pzedłozyć aktualne uprawnienia izaświadczenie o wpisie takich osÓb na listę izby samoządu
budowlanego,

odpowiadania na czas realizacji umowy wykonawczej pzed słuŹbami branżowych organÓw
kontrolnych w zakresie warunkÓw BHP, organizacji placu budowy jak i organizacji ruchu
drogowego,

poniesienia odpowiedzialnościza szkody wyządzone pzez \Al!konawcę osobom tzecim,
uzyskania zgody właŚcicieli/uŻytkownikÓw nieruchomoŚci sąsiednłch na czasowe zĄęcie
ich nieruchomoŚci niezbędne do realizacji robot. Koszty czasowego zajęcia nieruchomości
związanego z realizacją robÓt pokrywa w ramach ceny \Ąfikonawca,

oznakowania miejsca szkody po otzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o powstałej
szkodzie oraz do prowadzenia bieżącej kontroli oznakowania zgodnie z Rozpoządzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegÓłowych warunkÓw technicznych
dla znakÓw i sygnałÓw drogowych oraz uządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 po2.2181),
10) zorganizowania iutzymania placu budowy w stanie wolnym od pzeszkÓd komunikacyjnych
oraz zapewnienia dostępu do remontowanego obiektu oraz posesji sąsiednich,
11) właściwegooznakowania na czas prowadzonych robÓt terenu budowy wraz zuzyskaniem
wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
12) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt, energii elektrycznej, wody iw razie
konieczności innych mediÓw dla potzeb budowy, oraz do uzgodnienia z dostawcą warunków
ich poboru,

13) ubezpieczenia swoich pracownikÓw od następstw nieszczęŚliwych wypadkÓw takich jak:
ŚmierĆ itrwały uszczerbek na zdrowiu, ktÓre mogą powstaĆ w czasie wykonywania robÓt
objętych zleceniem wykonawczym. Vilkonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody
niezawinione przez Zamawiającego, powstałe w wyniku wypadku przy pracy, w drodze do

,9"
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pracy lub wskutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają

W tym zakresie

odpowiedzialnośc solidarną Zamawiającego. Za szkody nie pokryte

ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca,

14) zabezpieczenia na własny koszt dotychczas wykonanych prac W pzypadku odstąpienia

W przypadku stwierdzenia błędow lub uchybień w opracowaniu po jego protokolarnym odbiorze,

'
8.

V!!konawca ponosi pełną odpowiedzialnośĆza wszelkie skutki niepzestzegania przepisÓw

7

IV

od umowy lub wstrzymania prac budowlanych.
odbiÓr przedmiotu umowy odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego

5.
6.

przez \AĄ'konawcę o gotowoŚci do odbioru.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 7 dni
od daty otrzymania wezwania lub jeŚli będzie to technicznie niemozliwe, w innym uzgodnionym
przez Strony terminie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnoŚÓ odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osÓb
trzecich za szkody powstałe w związku z realizaĄązamówienia wykonawczego z jego winy.
lub naruszenia stanu środowiska.

obowiązki Zamawiającego

1.

obowiązkiem Zamawiającego na etapie zlecania poszczegÓlnych robót jest:
2
3

4

5)
6)
7)
V

wskazanie miejsca wykonywania robÓt,
udział w pzedmiarowaniu robÓt (ezeli stosowny Wymog zapisano w protokole oględzin)'
wyrażenie zgody lub odmowa na zawarcie pzez \Afikonawcę umowy z podwykonawcą
sprawdzenie poprawnoŚci opracowania w zakresie Żeczowym oraz zastosowanych parametrow
cenotwÓrczych,
monitoring kosztÓw w odniesieniu do wielkoŚci nakładÓw określonych w umowie,
dokonanie protokolarnego odbioru robÓt,
rozliczenie robÓt pod względem zeczowo_finansowym.

Warunki gwarancji.
1. Wymagana gwarancja wynosi
1) na wykonane roboty: minimum 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu
:

2)
2.
3.
4.
Vl.

na zastosowane materiały: minimum 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego
protokołu odbioru robÓt.

V\łżejwymienionej gwarancji nie podlegają szkody powstałe w wyniku eksploatacji
ujawnione po dacie odbioru końcowego robÓt,

gÓrniczej,

okres gwarancjiwydłuza się o czas wykonania napraw gwarancyjnych,
odpowiedzialnoŚć \Ą|konawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zasady postępowania w sprawie udzielania zamówień (zleceń wykonawczych| związanych
z realizacją umowy ramowej.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

0-

odbioru robÓt,

ZamÓwienia wykonawcze do umowy ramowej w zakresie poszczegÓlnych zadań, będą udzielane

w formie zleceń wykonawczych Wykonawcom, z ktÓrymi zostanie zawarta umowa ramowa'
w kolejności jak zapisano W umowie. odmowa bądŹ brak odpowiedzi w terminie, skutkuje
udzieleniem zamówienia wykonawczego kolejnemu Wykonawcy

Termin, zakres i szczegÓłowe warunki realizacji zamÓwienia wykonawczego oraz termin
iwymagana przez Zamawiającego forma potwierdzenia podjęcia się robÓt zostaną okreŚlone

kaŻdorazowo w zleceniu w oparciu o protokÓł ustalenia szkÓd gÓrniczych
Zawiadomienie o potrzebie wykonania robÓt awaryjnych kierowane będzie na adres e_mail
\Al! konawcy w r az z rÓwn oczesną nformacją te lefo n icz ną.
Za odmowę pzyjęcia zlecenia będzie traktowany brak odpowiedzi w terminie okreŚlonym
każdorazowo w zawiadomieniu co w świetle $ 7 ust. 3 pkt. 2 lit. a) moze stanowiĆ podstawę do
rozwięania z V\łkonawcą umowy.
ZastzeŻenia w pzedmiocie jakościwykonywanych usług obejmują;
1) zastosowanie niewłaŚciwych materiałÓw w trakcie prowadzonych robÓt, tj. nie odpowiadających
normom bądz atestom,
2) wykonanie prac W technologii stanowiącej istotne odstępstwo od norm i zasad sztuki
i

budowlanej,

osoby odpowiedzialne za nadzÓr nad realizacją poszczegÓlnych zamÓwień

ze strony Zamawia1ącego wskazane będą kaŻdorazowo w zleceniu.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr

sprawy: PRZZ|22B1
FORMULARZ OFERTOWY

MiejscowoŚć

Dane Wykonawcy

Data

Wykonawca,

a w przypadku oferty

wspólnej Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawców
składających ofertę
wspolną

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Właściwyurząd
skarbowy

Status przedsiębiorcy
(Mikroprzedsiębiorca /
Mały przedsiębiorca /
Średni przedsiębiorca/
DuŻy przedsiębiorca)
Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu
wtaz z nr telefonu

Do: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
ul. Gen. J. Ziętka, 41 _94o Plekary
KWK Bobrek-Piekary

śtąskie

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

Awaryjne naprawy nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane
z prowadzoną ekspIoatacją górnicząprzez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek _
Piekary na terenie miasta Piekary śIąskie- umowa ramowa
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1. oferujemy wykonanie robot budowlanych, zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego W
SI\AZ za cenę, ktÓra będzie wyliczana na podstawie kosztorysu powykonawczego, przy zastosowaniu
ponizszych składnikÓw cenotwÓrczych

:

TABELA A - składników cenotwórczych:

,

,ofullowana:warłośó

'śkładnik,a,:oerłó twórczego

1

Roboczogodzina netto (R)

18,69 zł

2.

Koszt ogÓlny (od R' S)

64,7

3.

Koszt zakupu (od M)

7,8 %

7,8%

4.

Zysk (od R, S, Ko)

10,8

10,9 %

5

6

Roboczogodzina brutto (bez VAT)

64,6 %

0/o

o/o

31,50 zł

(1*2*4)

_

Materiały (M)

7

zł

_

Sprzęt (S)

Podstawy norm kosztorysowych: aktualne KNR-y

dla materiałow notowanych w wydawnictwie
''sEKocENBUD'' będą stosowane ceny nie wyŻsze
niz Średnie podane w publikacjach kwartalnych

z okresu poprzedzającego realizacje robot.

dla materiałÓw nie notowanych w wydawnictwie
''sEKocENBUD" będą stosowane ceny wynikające
z właściwychdokumentów (fakturv' itp.)
dla usług sprzętowych notowanych w
wydawnictwie,,SEKoC EN BU D" będą stosowane
ceny nie wyŻsze niŻ średniepodane w

publikacjach kwańalnych
z okresu poprzedzającego realizacje robÓt.
dla usług sprzętowych nie notowanych w
wydawn ictwie,,SEKoCEN BU D" będą stosowane
ceny wynikające z właściwychdokumentow
(fakturv, itp.)

TABELA B _ składników cenotwórczych za frezowanie

:

Maksy,matna ilość
punktów
I

do 20

m2

I5

zł

2

do 50

m2

10

zł

3

do 100

8

zł

4

powyzej 100

7

zł

m2
m2

Razem

40

2. Działając w

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

,k

S e k reta

imieniu WykonawcyA//ykonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że:
składniki kalkulacyjne uwzględniają wszystkie koszty poniesione w celu naleŻytego wykonania
zamÓwienia, opisane w Załączniku nr 1 do Sl\^Ż,
oferuje wykonanie robot awaryjnych, zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego
oferuję termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami Sl\AZ,
akceptuję termin płatnoŚci, ktÓry wynosi 60 dni kalendarzowych 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 pzedmiotu zamÓwienia
w całościlub częścinp. protokołu odbioru pzedmiotu zamówienia potwierdzonego przez
WĘGLOKOKS KRAJ Sp' z o.o.
wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określonew SlWZ,
zapoznałem się z SlVlŻ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre
zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń, a w szczegÓlności warunki realizacji
zamÓwienia opisane w Załączniku nr 1 do slWZ,
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B)
9)

oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie https://dostawcyweqlokoks'coiq.biz oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po
stronie \Afukonawcy z ww. lnstrukcją,

10) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ

Sp. z o' o.

3. Działając w imieniu

1)
2)
3)
4)

Wykonawcy/VWkonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że:
posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamowienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej ifinansowejzapewniającejwykonanie zamowienia.
posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnościlub czynności związanej
z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,

4.

Działając w imieniu \AlkonawcyAĄkonawcÓw występujących wspÓlnie ośwladczam, że:
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktozy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzycieli popzez ikwidację majątku u padłego.

1)
2)

l

5. oświadczam, Że jestem związany oferląprzez okres 60 dni'

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.
Załącznik nr 3 do S|WZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

Uwagal
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumiec jego odbiÓr'
Do wykazu naleŻy dołączyÓ dokumenty potwierdzajace, Że te roboty budowlane zostały wykonane
zgodnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

*W

pnypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamÓwienia, W szczegÓlnoŚci dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich pny
wykonaniu zamÓwienia

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do reprezentowan ia V\Ąkonawcy)
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Załącznik nr 4 do S|WZ

WYKAZ osoB , KToRYM| DYsPoNUJE/DYSPoNoWAC BĘDzlE vVYKoNAWcA Do REALlzAcJl
PRZEDMtoTU zAMoWlENtA l KToRE BĘDĄ UczEsTNlczYcw WYKoNYWANlU zAMoWtENlA

2

6

co najmniejjedna osoba
posiadająca uprawnienia

1

budowlane do kierowania
robotami budowlanymi
w specjalności drogowej wraz

z udokumentowaną
przynaleznością do okręgowej
lzby nzynierów Budownictwa'
l

Uwaga!
*) do wykazu należy dołączyć kopie poświadczone pzez
Wykonawcę za zgodnośćz oryginałem
dokumentow potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe/doŚwiadczenieAllykształcenie
* W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamÓwienia będące w dyspozycji innego
podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, W szczegolnoŚci dołączając w tym celu
do ofefty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw
na okres korzystania z nich pny wykonaniu zamÓwienia.

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ czĘśclZAMÓWENIA JAK|E vVYKoNAWcA zAMlERzA PoWlERzYĆ
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

*

Wypełniają Wykonawcy, ktÓrzy pnewidują korzystanie z usług podwykonawcÓw w trakcie świadczenia
zobowiązań wynikających z poszczególnych zleceń wykonawczych w ramach umowy ramowej'

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osób upowaŻnionych
do reprezentowan ia V\l!konawcy)
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp, z

Nr sprawy PR7Żl2281

o. o.

Załącznik nr 6 do SIWZ

MiejscowośÓ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWnDczEN!E WYKoNAWCY
oŚwiadczam, ze:
będę w pełnej dyspozycyjności do Świadczenia robÓt przez cały okres obowiązywania umowy

1'
2.
3.
4'

ramowej,

będę w gotowoŚci do przystąpienia do wykonania robÓt awaryjnych w ciągu 24 godzin od daty
przekazania przez zamawiającego powiadomienia o koniecznoŚci naprawy awarii
zapewnię w całościniezbędny materiał posiadający właściweatesty i dopuszczenia a przedmiot
zamÓwienia będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i BHP,
będę posiadał ubezpieczenie oC na działalnoścobejmującąrodzaj robÓt odpowiadających robotom
stanowiącym przedmiot zamÓwienia pzez cały okres Świadczenia zobowiązania.
,

( pieczęc i podpisy osoby/osÓb

upowaŻnionych
do reprezentowan ia \A! kon awcy)

a9-

Sekretarz Komi sji P z etargowej

:

Katazyn a Dziu tkowska
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PPZZlz2i'l

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

Załącznik nr 7 do SIWZ

MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWtADczEN lE vVYKoNAWcY WsPoLN IE U BlEGAJĄcEGo
slĘ o ZAMÓWENIE

oŚwiadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚć za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

(pieczęÓ

i

do

podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
preze ntow a n ia Wyko n awcy)

re

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspÓlnie składających ofertę.
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o. o.

Załączn|k nr 8 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy ramowej

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ S

z o.o.

Umowa
zawarla w dniu

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.41-94o

P[;Ji)ią'J-iJ:'IfL:?T5-"';'"iT5]Jfi[ ',u"[?I?J'unu

Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \AłdziałGospodarczy iwpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

1t

-

Rejestru Pzedsiębiorstw pod nr KRs 000008061B, NlP 653-000-48-65, REGoN zżoogąóeg,
numer BDo: 000012274, wysokośÓ kapitału zakładowego: 173'321.000,00 zł, zwaną w treściUmowy
Zamawiającym w imieniu i na zecz,ktorejdziała'.

2.

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

a

. pod

'., zarejestrowaną W
numer identyfikacyjny

zakładowego
działają

-

... ...

.

KRS
REGON

numerem

.'..., będącą podatnikiem VAT i posiadającą

numer BDo......, wysokośckapitału
PLN, zwaną w treŚci umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz ktÓrej

'

1

2

sl

Podstawa zawarcia Umowv

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:
Protokół końcowy z postępowania o udzielenie zamÓwienia potwierdzający wynik z postępowania
o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Awaryjne

1'

naprawy nawierzchni drog, chodnikÓw oraz obiektow inzynieryjnych związane z prowadzoną
- Piekary na terenie

2'
3.

eksploatacją gÓrniczą przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek
miasta Piekary Śląskie - umowa ramowa, nr sprawy: PRzzl2281.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ).
oferta złoŻona przez Wykonawcę,

s2

1.

2.
3.
4.

Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy ramowejjest ustalenie warunkÓw dotyczących zamÓwień wykonawczych, jakie
mogą zostaĆ udzielone przezZamawiającego w okresie o ktÓrym mowa w $ 4 ust.1 niniejszej umowy,
a W szczegÓlności maksymalnej wysokości składnikÓw kalkulacyjnych
słuzących wycenie
awaryjnych napraw nawiezchni dróg, chodników oraz obiektów inżynieryjnych związane
z prowadzoną eksploatacją górniczą przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek Piekary na terenie miasta Piekary śląskie- umowa ramowa.
Roboty będą wykonywane na terenie miejscowoŚci Piekary Śląskie.
Wykonywanie poszczegÓlnych robÓt będzie kaŻdorazowo odbywało się na podstawie zleceń
przygotowywanych pŻez Zamawiającego W oparciu o zatwierdzony przez niego protokoł
koniecznoŚci wykonania robot awaryjnych.
Wykonawca oŚwiadcza, ze do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę
i doŚwiadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamÓwienia, a takŻe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamÓwienia.
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Nr

6.
7.
8.
9.
'l0.

GLOKOKS KRAJ S

PPZZ|2281

zo.o.

Specyfika robot wykonywanych w trybie awaryjnym Wymaga od Wykonawcy pełnej dyspozycyjnoŚci
oraz WyposaŻenia w odpowiedni spzęt.

Zakres świadczenia wynikający

w ofercie Wykonawcy.

z

niniejszej umowy jest tozsamy

ze zobowiązaniem

zawańym

usług odpowiadają wszystkim
wymaganiom Załącznika nr 1.
Wykonawca oświadcza, ze przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw
Wykonawca oświadcza,Że świadczeniapzedmiotowych
osÓb trzecich.

W

z

przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawia1ącemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub knowhow przez przedmiot zamowienia' \Ąłkonawca poniesie (zwrÓci Zamawiającemu) wszystkie koszty

i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osob
trzecich' ktÓrych prawa zostały naruszone.

s3

Składniki kalkulacvine i warunki płatności
Łączna wańoŚĆ zamÓwień wykonawczych udzielanych na podstawie niniejszej umowy ramowej
nie przekroczy kwoty:
........ PLN netto (słownie..'..),
Stawka podatku VAT -według pzepisÓw obowiązujących w okresie obowiązywania umowy ramowej'
W pzypadku, kiedy suma wańoŚci zrealizowanych zleceń wykonawczych będzie niŻsza

2.
3.

od maksymalnej wartości umowy ramowej' Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie
oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częściumowy ramowej.
ostateczna cena za wykonanie poszczegÓlnego zamÓwienia wykonawczego, będzie wyliczana na

4

podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę izweryfikowanego przez

Zamawiającego, przy zastosowaniu poniŻszych składnikÓw kalkulacyjnych, w maksymalnej

wysokoŚci wynoszącej odpowiedn

4

Roboczogodzina netto
Koszt ogolny (od R,S)
Zysk (od R,S,Ko)
Koszt zakupu (od M):

5

Roboczogodzina brutto

I

2
3

io:

zł
0/o

zł

_

Materiały (M)

7

10,9

7,8 %

6

64,6

0/o

_

Sprzęt (S)

dla materiałow notowanych w wydawnictwie

,'SEKOCENBUD" będą stosowane ceny nie wyŻsze
niz średniepodane w publikacjach kwańalnych
z okresu popzedzającego realizacje robÓt.
dla materiałÓw nie notowanych w wydawnictwie
E Koc EN BU D'' będą stosowane ceny wyn ikające
''s
z właŚciwych dokumentÓw (fakturv, itp.)
dla usług sprzętowych notowanych w wydawnictwie

,,SEKocENBUD'' będą stosowane ceny nie wyższe

niŻ średniepodane w publikacjach kwartalnych
z okresu poprzedzającego realizacje robÓt.
dla usług sprzętowych nie notowanych w
wydawnictwie,,SEKoCENBUD' będą stosowane ceny
wynikające z właściwychdokumentow (faktury' itp.)

Podstawy norm kosztorysowych: aktualne KNR-y
eeny za

4'

,g-

S e

frgzowanie , ,

I

Powiezchnia od 1

m2 do 20 m2

zł

2

Powiezchnia od 1

m2 do 50 m2

zł

3

Powierzchnia od 1

m2

4

Powiezchnia powyzej 100

do 100

m2

m2

,:,

zł
zł

Składniki kalkulacyjne są stałe w okresie obowiązywania umowy ramowej.
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Nr sprawy PPZZ|2281

5.
6.

Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

Na|eznoŚĆ

za

wykonanie robÓt kaŻdorazowo będzie ustalona

z

7.
B.
9.

na

podstawie kosztorysu

szczegÓłowego sporządzonego w oparciu o okreŚlone w tabelach ust. 2 wańości składnikow
kalkulacyjnych po uprzednim zatwierdzeniu przez zleceniodawcę oraz obejmowaĆ będzie wszystkie
koszty jakie poniesie \Ałkonawca W związku
naleŻytą i zgodną
niniejszą umową oraz
obowiązującymi przepisami, real izacją przed m iotu zamÓwien ia.

z

odbiÓr przedmiotu zamÓwienia będzie kazdorazowo potwierdzany obustronnie

podpisanym

protokołem końcowego odbioru robÓt, do ktÓrego Wykonawca przedłoŻy kompletną dokumentację

powykonawczą.
Podstawą wystawieniai faktury za świadczenie przez Wykonawcę usług będzie sporządzony przez
\Ą/ykonawcę ,,ProtokÓł odbioru wykonanej usługi'', sporządzony w 3 egzempIarzach (jeden

egzemplarz dla Zamawiającego, dwa egzemplaze dla \Ąlkonawcy, z ktÓrych jeden będzie
dostarczony do Zamawiającego z fakturą), podpisany w imieniu Zamawiającego przez osoby
odpowiedzialne za nadzÓr i realizację umowy'
Dopuszcza się fakturowanie częŚciowe.

10. WartośĆumowy netto zawiera wszelkie koszty zwiąane z realizacją zamÓwienia' \AĄkonawcy nie
pzysług uje żad ne dodatkowe/uzu pełniające wynag

rod zenie

z tytułu realizacji u mowy.

11. Faktury za realizaĄę pzedmiotu zamÓwienia \Ałkonawca wystawiac będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z właŚciwych przepisÓw - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego
wykonanie zamówienia lub upływu terminu upowazniającego \Alkonawcę do wystawienia faktury
zgodnie z zapisami umowy.

12. Faktura niespełniająca wymagań
Zamawiającego.

okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowanaprzez

13. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób
rzetelny, zgodny

z

umową

i

stanem rzeczywistym,

stosowanym w Polskiej KlasyfikacjiWyrobÓw

a taŁe w

i Usług (PKW|U).

sposob zgodny

z

nazewnictwem

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez \AĄlkonawcę składającego się z wielu

podmiotÓw,

wszystkie podmioty działĄące łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośĆwobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu umowy.
15. W przypadku gdy \AĄlkonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak i zobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a liderem konsorcjum
....... Rozliczenia

tj......

16.

17.
1B.

19.

20'
21.

22.
23.

24.

pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich
wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przezZamawiającego na
zecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego
wynag rodze nia za rea lizację przed m iotu u mowy.
Fakturę nalezy wystawic na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary śląskie,ul. Generała Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary
i pzesłać na powyższy adres.
W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaĆ na adres wskazany w porozumieniu.
Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym
mowa W ust. 8, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
Faktury muszą byĆ wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraĆ numer umowy' pod ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez Zamawiającego
oraz numer zamÓwienia.
Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
Termin płatnościdokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ SpÓłka z o.o. wystawionej po
wykonaniu przedmiotu zamówienia W całoŚci lub W części,na podstawie dokumentu
potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego pŻez
WĘGLoKoKs KRAJ SpÓłka z o'o.,
\Ąfuklucza się stosowanie przedpłat.
Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejnościna poczet
należnościgłownejwskazanejw tytule przelewu (ań' 45'l s 1 Kc nie stosuje się).
Numer rachunku rozliczeniowego \Alykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

25. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Afukonawcy umieszczonego na złoŻonej
u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez

26'

,9-

złozenie Zamawiającemu faktu ry korygującej.
Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznośÓ głÓwna, należnoŚć uboczna,
w tym odszkodowania' kary umowne i inne), W tym w szczegolności zabezpieczenie, zastaw,
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pzewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem

27.

28.

29'

niewaznoŚci.
\Ą&konawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treści:
,,Rozpoządzanie wierzytelnościąWymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.".

Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia

do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnoŚci faktury pienruotnej.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wiezytelnościwymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadcżeniźprzez
ZamawiĄącego o potrąceni u'

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

bankowego

Zamawiającego.
31. Zamawiający oświadcza, ze będzie realizować płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,łzw. split payment.
32. \Ąń/konawca oświadcza,iz numer rachunku roz|iczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem
dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
22019 r. poz.23572e zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
33. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \AĄlkonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT

prowadzonym pzez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony
do złoŻenia zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29-sierpnia 1gg7;'
Ordynacja podatkowa (Dz. U. 22019 poz. 900 zezm.).
34' Zamawiający oŚwiadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług

35.

o NIP 653 000 48 65.
\AĄlkonawca oŚwiadcza, Że:

1) jest

2)

NIP

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

czynnym podatnikiem podatku

...

..

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

36. Jezeli
37

'

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

Zamawiający oświadcza, ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Urząd

Skarbowy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
Wykonawca oświadcza, Że jego właściwymuzędem skarbowym jest

38.
...
39. W przypadku zmiany właściwychuzędÓw skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania
zmiany.

40. Zamawiającv oświadcza, ze posiada status duŻego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z
41.

42.

dnia

8 marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
\AĄlkonawca oświadcza, ze posiada
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.

status

Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym
mowa w ust. 40 i41 powyzej.

s4

1.
2.

Termin realizacii umowv
okres obowiązywania umowy ramowej: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.'12.2020r. lub do
wykorzystania środkÓw finansowych umowy.
Termin wykonania poszczegolnych robot zgodnie z odrębnymi z|eceniami wynikającymi z biezących
potrzeb Zamawiającego.

s5

Zakres zeczowv przedmiotowei umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określaZałącznik nr 1 do Umowy (wgZałącznika nll do Sl\ĄŻ).

s6

1.

Nadzór i koordvnacia
Ze strony ZamawiĄącego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz za odbiÓr robÓt w ramach poszczegÓlnych zamowień (zleceń wykonawczych) wraz
zzaMvierdzaniem wszelkich ProtokołÓw odbioru odpowiedzialni są lnspektozy ds' szkÓd gÓrniczych

:::::l':I:*:li:' 1:':*1"::::l l
2.

&-

*,

........ tel.

Ze strony Wykonawcy - osobą / osobami

upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr
nad realizacją umowy ramowej oraz zamÓwień (zleceń wykonawczych) oraz podpisanie wszelkich
ProtokołÓw odbioru wykonanych robÓt jest / są:
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::::

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

' :

3, Zmiana osób
o pzeprowadzonej

: '' '': ::'
'': ':''ł3l:'':
za nadzÓr nie Wymaga formy

odpowiedzialnych

o. o.

aneksu.

zmianie w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizaĄę umowy, wymagane jest

powiadomienie drugiej strony umowy.

s7

Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie umowv
W pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązan|a wynikającego z Umowy
przez 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). JeŻeli Świadczenia stron
są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do częściświadczenia' uprawnienie
do odstąpienia od Umowy pzysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru' albo do tej
częŚci, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta moŻe takŻe odstąpiĆ od całości,
jezeliwykonanie częŚciowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właŚciwośÓ zobowiązania
albo ze względu nazamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy eX nunc
(od teraz)w przypadku utraty przez \Ar!konawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania
działalnościlub czynności objętej pzedmiotem zamÓwienia, jeżeli pzepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiedzy pzez Zamawiającego

1

2.

o tych okolicznoŚciach.

Zamawiającemu pzysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niŻ 30 dni i nie więcej niz 90 dni, okreŚlonego
w odrębnym oŚwiadczeniu, w pzypadku:
1) zmian w struktuze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, Że świadczenieobjęte
Umową nie może byÓ zrealizowane
2) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamowienia z przyczyn leŹących po stronie
\AĄkonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne (min. 3 razy) uchylanie się pzez

3

\A/y ko

nawcę od przyjęcia

z

lecen i a wy konawcze go,

b) nienależyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob
niezgodny ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest niepzydatny do konkretnych celow planowanych puez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwościodstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw

4.

kodeksu cywilnego.

s8

1.
2'

Podwvkonawstwo (jeżel i dotyczy)
\Ałkonawca będzie wykonywał pzedmiot zamÓwienia osobiŚcie / za poŚrednictwem podwykonawcy
*
( niepotrzebne skreślić).
Ękonawca będzie osobiŚcie wykonywał przedmiot zamÓwienia, z wyłączeniem zakresu:
ktÓry zostanie wykonany

pzez podwykonawcę:

(dalej jako:,,Podwykonawca")
Wykonawca odpowiada jak za działania własne. Postanowienia
dotyczące obowiązkÓw związanych z pracownikami lub osobami występującymi po stronie
Wykonawcy stosuje się do pracownikÓw/ osob występujących u Podwykonawcy.
\Ałkonawca pzedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą.
ZamawiĄący moŻe zgłosiÓ uwagi do umowy z Podwykonawcą W terminie 7 dni od jej przedstawienia.
\Ątlkonawca 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 pzed planowanym przystąpieniem
Podwykonawcy do prac.
Zamawia1ący może nie wyrazic zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac
objętych Umową, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu prac,
w szczegÓlnościjeŻeli ZamawiĄący poweŹmie wiadomośĆ iz:
Podwykonawca nie wykonał lub nienalezycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego lub
innego podmiotu prowadzącego działalnoŚÓ w sektorze gÓrnictwa,
Podwykonawca znajduje się W sytuacji finansowej niegwarantującej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom, nie reguluje
zobowiązań publicznych lub zobowiązańna rzecz innych podmiotÓw),

3. Za działania podwykonawcÓw
4.
5.
6.
7.
B.
9.

,p*

S e

Podwykonawca

jest winny

spowodowania wypadku

lub spowodowania zagroŻenia dla ruchu zakładu gÓrniczego.
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'10

Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy
ZamawiĄącego

11

z

dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda

Wykonawcy. Przepisy ust. 2 - 6 w tym pzypadku stosuje się odpowiednio.
Rozliczenia pomiędzy \AĄlkonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań.
Wykonawca zobowiązany jest dokonywaĆ terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykónawcaml
i

se

1

Kary umowne
\AĄlkonawca zobowiązany jest zapłacic Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub
nienalezytego wykonania robÓt wynikających z poszczegÓlnych zamÓwień (zleceń wykónawczych) _
po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień:
1) w wysokoŚci 10% wańości netto zlecenia wykonawczego, gdy ktÓrakolwiek ze stron odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada Wykonawca,
2) w pzypadku nieterminowego oddania przedmiotu robót w wysokości 0,2% wartości netto zlecenia
wykonawczego za kaŻdy dzień zwłoki liczony od wymaganej daty wykonania protokolarnego
3)

2

3

odbioru robÓt,

w

przypadku wystąpienia wad podlegających usunięciu W ramach udzielonej gwarancji,

w wysokoŚci 0,2o/o wańoŚci netto zlecenia wykonawczego za kaŻdy dzień zwłoki liczony od dnia
Wyznaczonego na usunięcie wad.
ZamawiĄący zobowiązuje się zapłaciÓ Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokoŚci 10% wańości netto zlecenia wykonawczego, gdy ktÓrakolwiek ze stron odstąpi
od umowy z powodu okolicznoŚci, za ktore odpowiada Zamawia1ący.
Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w ust. 1 i 2 Strony mogą dochodzić odszkodowania na
zasadach ogÓlnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.

s10

W trakcie

Nadzór wvn ikaiacv z zazadza nia środowiskoweqo

realizac1i zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest

do przestrzegania

przepisÓw prawa

w zakresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla Wykonawcow obowiążującej w
KRAJ SpÓłkaz o. o, zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabyńcy.

WĘGLokoKS

s11

1.
2.
3.
4.
5.

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŹeli
jej realizację uniemożliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapo-biec
ani pzeciwdziałać pzy zachowaniu nalezytej starannoŚci'

Pzejawami siły wyŻszej są W szczegÓlnoŚci:
1) klęskiŻywiołowe np. pożar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
3) powaŻne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnruania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznośÓ 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.
3.

,W

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 pzetwazanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawi
a W SzczegolnoŚci z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04'2016r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych
w związku z przetv'tarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zĄmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przetwazania i ochrony danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znąą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne
upowaznienia uprawniające do przetwazania danych osobowych.
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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.

s13
Pzetwazanie danvch osobowvch

Zgodnie z ań. 13 ust.1 iust.2 Rozponądzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679
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 95/46/WE (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U'UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, ZamawiĄący
informuje,

1'

iŻ:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \Aldział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Administratorem danych osobowych \AĄkonawcy jest

Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo 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.

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@weglokokskraj.pl,
tel. 32 718 16 67.
3. Przetwarzanie pzekazanych pzez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw.
4. Dane Wykonawcy są rÓwniez przetv,tarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
5.

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rownieŻ do wykonania ciązącego na

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
6. Dane osobowe \Alkonawcy pzetwazane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celow. Administrator może udostępnic Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradzMa. Dane \AĄlkonawcy będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a także 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. \Ałkonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9' \Ąłkonawca 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 przebł,łarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
10' \Ąłkonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośc
gospodarczą, ktore zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, o:

)
2)
1

fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przefł't arzani u

11. Zgodnie

z

d

anych oso bowych przez Ad

m in

istrato ra (Zamawiającego).

w imieniu Administratora
o ktÓrych mowa w ust. 10, przekazując im
ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom

art' 14 RoDo \Ałkonawca zobowiązuje się wykonac

(Zamawia1ącego) obowiązek informacyjny wobec osÓb,

treścklauzuli informacyjnej,

o

\ĄĄkonawcę jako ŹrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator
(Zamawiający).
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2.

3.

4

ochrona taiemnic pzedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okreŚlony w Umowie, a takŹe do
zachowania w tajemnicy tych informacji, ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich
przez Strony w innym celu niz pzedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie

obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane
ledące przedmiotem bądŻ wynikiem pzetwarzania na podstawie Umowy są własnością
Zamawiającego.
\AĄlkonawca zobowiązuje Się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po
rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie dane będące pzedmiotem bądz wynikiem
pzetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego ibez wyraznej
zgody Zamawiającego nie mogą byc pzez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby,
za ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚć, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
\Alkonawca nie jest zobowiązany traktowaÓ, jako poufnej, Żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci pzekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnoŚci.

5

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

jest takŻe dopuszczalne

1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielic się informaĄami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzezeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawców;
2) Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) \AĄlkonawca może ujawniac informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust' 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
\A|konawca zobowiązuje się, Że 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 pośtanowień
Umowy, a jednocześnie nie słuŻy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpiecza1ąc je przed
n ieu powaŻniony m dostępem, uszkodzen iem i/lub n ieu prawn ioną modyfi kacją.
W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.

6
7

I
9
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Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2O1Or
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 22019r. poz.742).

s16

1'

2.

19"

S

Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszaÓ po1zez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikÓw' przedstawicieli Wykonawcy
oraz innych osob działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególnoŚci do
zachowań, ktÓre mogą prowadzic do:
1) popełnienia przestępstw określonychW ań. 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2oo2
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą 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 r., poz. 1010).
Strony winny zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony
gwarantują i zobowiązują się, Źe nie wręczały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak
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rowniez nie zgadzałv się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
drugiej Strony w związku z zamÓwieniem lub umową.
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Badania kontrolne (audvt)
W trakcie wykonywania umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do audytu, pzez jego
upowaznionych pzedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audyiowi w termin-ie
izakresie wskazanym pzezZamawiającego. Audyt moze dotyczyc W Szczególnosci:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z zapisami
umownymi,

2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚci z wymaganiami Zamawiającego,
3) pzestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych 'urógulowań
Zamawia1ącego W zakresie ochrony środowiska i BHP,

2.
3.

4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas tnruania audytu moze wynieŚĆ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku

zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
llośćaudytÓw w trakcie tnłania umowy nie moze przekroczyc 2 na rok kalendazowy obowiązywania

umowy.
4.

Zasady ustalen ia termi n u pzeprowadzen ia audytu

1) Zamawiający powiadomi \Alkonawcę o pzewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
a) wskazanie zakresu audytu,
b) proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
c) inne informacje (np. miejsce audytu);
3) \Alkonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może 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 pzez \AĄkonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
a) uwzględnienie ich albo
b) poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeze|i:
a) \AĄkonawca W terminie określonym W pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego
:

powiadomienia;

b) ZamawiĄący uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje
termin zaproponowany przez \Ąlkonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych pzez wykonawcę;
c) ZamawiĄący odmowi uznania wniesionych pzez Wykonawcę uwag _ obowiązuje wÓwczas
6)

W

termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.

przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawia1ący wezwie Wykonawcę do umozliwienia

rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuŻszym niz
upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenii kary
umownej w wysokości 0,1 o/o łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty

5 dni roboczych. Po

dzień, w ktorym niemozliwe było rozpoczęciel prowadzeniel zakończenie audytu z p)rzyczyn
lezących po stronie Wykonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień
w prowadzeniu audytu z przYczyn lezących po stronie Wykonawcy Zamawiającv jest uprawniony
do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa W zdaniu
poprzedzającym. W pzypadku wystąpienia opÓznienia W rozpoczęciu/ pzeprowadzeniu/
zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie \AĄlkonawcy, pzekraczającego łącznie 7 dni
roboczych ZamawiĄący może odstąpic od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od
wystąpienia ww. opóznienia. Skutek złozonego oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na
pzyszłoŚÓ. Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do
zaprzestania wykonywania dostaw albo robÓt budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego
spoządzenia przy udziale pzedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu
rozliczenia wykonanej częŚci umowy. Wykonawca otrzyma 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
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5

6.
7.
8.

wyłącza rÓwnieŻ obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/ nienalezyte
wykonanie umowy. w trakcie realizacji wykonanej częściumowy oraz obowiązku zapłaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest W obecnoŚci przedstawiciela \Ą!konawcy. Niestawienie się
przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚciw ramach audytu. Pzedstawiciel
Wykonawcy zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnoŚciami pzeprowadzonymi pod jego
nieobecnośĆ, czynnoŚcite nie będą powtazane.
Cena określona W umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zatwierdzone przez PełnomocnikaZaządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. zostaną
przekazane \Ąl!konawcy.
V\'!niki audytu stwierdzające niezgodnoŚĆ realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą
byĆ podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

s18

2
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4.
5.

o

Postanowienia końcowe
jest
Wykonawca
zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznościąbezpośredniego
zwrocenia 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 iobowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
wynikających z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę
z powiadomieniem osoby pełniącej nadzÓr nad real|zacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudn|ac w jakiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. pzy wykonywaniu czynności związanych z realizaĄą
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcyóh
czynności,ktÓre na podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez
pracodawcę zwolnienia od pracy' odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiająceg o wiedzy 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 informacji W sądzie i innych organach
administracyjnych, ktÓrych wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

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

się rozstrzygaÓ polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.W przypadku braku

mozliwoŚci

polubownego rozwiązania sporu w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu pzez
jedną ze stron, spÓr poddany będzie do rozstrzygnięcia pzez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo
dla Zamawiającego.

7

Umowę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzernplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Załącznik do umowy:
Załącznik nr 1 _ Zakres rzeczowy pzedmiotu zamÓwienia
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