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o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jezego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \A'!dział Gospodarczy pod numerem KRS 00000806'18
NIP: 653-000-48-65
ad res stro ny ntern etowej : www. we g lokokskraj. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PRO FIL NABYWCY: ad res internetowy : https://dostawcy-weo lokoks. coio. biz
i

lnformacje podstawowe
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń, zgodnie
z Regulaminem udz|elania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
2. V\łciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert częściowych. Składana oferta winna
obejmowaÓ cały zakres rzeczowy zamÓwienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeńy wariantowej.
5. Zamawia1ący nie zamiezazawrzeÓ umowy ramowej.
6. ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci powierzenia częŚci zamÓwienia do wykonania przez
podwykonawcow.

opis przedmiotu zamówienia

1il.

L

2'

Przedmiotem zamowienia jest:

Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacjiwytypowanych 88
oblektów budowlanych (w tym 12 o specjalnym przeznaczeniu) zlokalizowanych w terenie
górniczym WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek _ Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb
miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną
eksploatacją górniczą
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno - uŻytkowe okreŚlono

w Załączniku nr 1 do sl\^lz.

Term in wy konan ia zamówien ia oraz zasady realizacji

IV

1.

2'

:

Wymagany termin wykonania zamÓwienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

SzczegÓłowe zasady realizacji zamÓwienia zostały okreŚlone w Załączniku
opis przedmiotu zamÓwienia.

nr 1 do SIWZ -

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
o zamowienie mogą ubiegaĆ się \Afukonawcy, ktÓzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Wykonawcy, ktÓzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - w tym okresie, wykonali
wykonali/wykonują co najmnlej dwie usługi odpowiadające usługom stanowiącym pzedmiot
zamÓwienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doŚwiadczenia,
o łącznej wańości netto nie mniejszej niŻ 120 000'00 PLN;

V

2'

3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

dysponowania osobami zdolnymi
lub będą dysponować:

do

wykonania zamówienia,

to

znaczy dysponują

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
specjalnoŚci konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi

W

przynależnoŚÓ do okręgowej lzby lnzynierÓw Budownictwa.

Zamawiający dopuszcza posiadanie kwalifikacji/uprawnień rÓwnoważnych dla wyżej wymienionych,
wydanych na podstawie wcześniejszych pnepisÓw.

4.
5.

sytuacji ekonomicznej

i

finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,

niezalegania z u|szczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw gdy uzyskali oni pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
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6.

o. o.

nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem VVykonawcow, ktÓrzy po
ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wiezyciel i popzez ikwidację majątku u padłego.
l

7.

posiadania uprawnień do wykonywania okreśIonejdziałalnościlub czynności,jezeli przepisy

prawa nakładają obowiązek powiadania takich uprawnień, tj.
\Ałkonawca, ktÓry posiada status jednostki naukowej lub instytutu badawczego,

ocena warunkow spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na
pzez Zamawiającego dokumentÓw.

podstawie złożonychprzez WykonaWcÓW, a Wymaganych

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w ceIu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiaiacv żada przedłożenia wraz z ofeńa :
1. oświadczeniao spełnieniu warunkÓw udziału W postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

VI
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wykazu wykonanych, a W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rÓwniez wykonywanych usług,
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
3 lat pzed upływem terminu składania ofeń a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy _ w tym
okresie, z podaniem ich wańości, pzedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw zgodnie zZałącznikiem Nr 3

do SIWZ oraz załączenia dokumentÓw

3.
4.

5.
6.
7.

wykonywane nalezycie;

potwierdzających, Źe

te usługi zostały wykonane lub są

z

w wykonywaniu zamÓwienia wraz dokumentami
stwierdzającymi, Że wskazane wyŻej osoby posiadają Wymagane uprawnienia lub kwalifikacje - zgodnie
zZałącznikiem Nr 4 do S|\A/,Z.

wykazu osÓb, ktÓre będą uczestniczyĆ

aktualnego odpisu z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
a w stosunku do osÓb fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub
upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie przewiduje zaspokojenia wiezycieli poprzez
likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu
składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktÓny prowadzą działalnośćna podstawie innych dokumentÓw ten dokument,

oświadczeniao braku zaległościw opłacaniu podatków lub uzyskaniu przewidziane prawem

zwolnienia, odroczenia lub rozłoŻenia na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymania w całoŚci wykonania
decyzjiorganu złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slwz,

oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłoŻenia na raty
zaległych płatnościlub wstrzymania w całościwykonania decyzji właŚciwego organu - złoŻone na
druku formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slwz.
dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu jednostki naukowej lub instytutu badawczego'

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 4-6 składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 4-6 sfosuie się odpowiednio.

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub pzez osoby upowaŻnione do jego
reprezentowania' Ponadto, dokumenty sponądzone w języku obcym muszą być składane Wraz
z tłumaczeniem na język polski.

Vll.

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. \Alkonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, W tym pzypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚć za niewykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania 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 publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym
postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku \Ałkonawców wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane pŻez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓlnych WykonawcÓw składających ofeńę wspÓlną.
4' W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓlnie, do oferty naleŻy załączyÓ:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
WykonawcÓw,
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i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdza1ące, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłoŚci, nie zalega
uiszczeniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,
3) oświadczenieo solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia indywidualnie
przezkaŻdego z \AĄkonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ.
\AĄlkonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaÓ, że warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚÓ załączyćodpowiednie dokumenty (jezeli są
2) dokumenty

z

5.

wymagane)' Jeżeli jeden

6.

z

Wykonawcow spełnia określone przez Zamawiającego warunki moŻna

przedłoŻyÓ tylko dokumenty jego dotyczące.

W przypadku wyboru wspÓlnej oferty \Alkonawcow, Zamawiający moŻe zaŻądać przed zawarciem
Umowy, umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.

Opis przygotowania oferty

vilt

1'

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

Do ofeńy nalezy dołączyc:
Formularz ofertowy sporządzony zgodnie zwzorem _Załącznik nr 2 do slWZ.
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt Vl, Vll SIWZ.

1)
2)
3)

Pełnomocnictwa,

rejestrowych.

o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofertę nie wynika z

dokumentÓw

Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.
ofeńę w postępowaniu o udzielenie zamowienia nalezy złoŻyc w jednym egzemplarzu wyłącznie
w formie pisemnej.

oferta oraz wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim, a dokumenty sporządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty.
ofeńa powinna byĆ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentow i oświadczeń
(załącznikÓw).

Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podaĆ: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
ofeńa, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu \AĄkonawcy nalezy
załączyÓ do ofeńy w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (przed jej złozeniem) muszą byĆ naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osÓb podpisujących
rtę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony ofe
były kolejno ponumerowane' ofeńa powinna być zszyta
w sposob utrudniający jejzdeko
te.

11. Strony zawierające informacje nie

wy

o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają

ane przez Zamawiającego (np prospekty

reklamowe

nie.

12. Wszystkie dokumenty l oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byó
złożonew formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem pŻez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez \AĄkonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowień wymagań określonychprzez
Zamawiającego, nie poŹniej niz w dniu, w ktorym upłynąłtermin składania ofert.

14. Treścoferty musi odpowiadac treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
15' Cena ofertowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto
i brutto' z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznlkiem nr 2 do S!WZ.
16. Cena ofeńowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia.
17. Jezeli \Afikonawca zamierza zamieŚciĆ w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) nie
pÓzniej niz w terminie składania ofeń, musi zamieścic adnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktorego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podaÓ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśĆkazdy zainteresowany może legalnie

i adresu \AĄkonawcy, informacji dotyczących

poznaĆ. W szczegÓlności nie mozna zastrzec: nazwy

ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji

IX.

x.

,&

i

warunkow płatności.

Wadium
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
Zabezpieczenle naIeżytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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Kryteria oceny ofeń i sposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
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 odrzuceniu.
3' Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z cena najnizszą według określonegow ust. 1 kryterium.
4. ofeńa najkorzystniejsza może zostac wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania
ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje możliwoŚc przeprowadzenia uzgodnień prowadzących
do obniżenia cen z \Ałkonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę zgodnie z $ 26 Regulaminu.
Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej korzystnych dla Zamawiającego warunkÓw i cen zostanie
potraktowane jako zmiana ofeńy w rozumieniu $ 23 ust. 10 Regulaminu'

xil

Warunki umowy itermin płatności
1. lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku
nr 6 do SIWZ.
2' Termin płatnoŚciwynosi60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całościlub 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.
3. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

Xl!l.

Termin związania ofeńą:
Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłuzej niz 60 dni
od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania

1.

2.
xlv.

ofeń.

Zawarcie umowy moze nastąpiĆ po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłuŻanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia
do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłużenieterminu związania ofertą o okres do 60 dni'

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

W nieprzejrzystym, zamkniętym

opakowaniu

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

Budynek księgowości,DziałZamówień i PrzetargÓw _J piętro, pok. nr 5
'
do dnia :/?,R'.zoz0r. do goaz' '.W.|ź.-ł'
z dopiskiem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr PRZZ2280 pn.
Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru iobserwacjiwytypowanych 88
obiektów budowlanych (w tym 12 o specjalnym przeznaczeniu)zlokalizowanych w terenie
górniczym WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w dzielnicy Miechowice
i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacjiterenu w związku z prowadzoną
eksploatacją górniczą

y'I@..2g20r.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
xV.

&

oferty powinny byÓ zarejestrowane

i

przechowywane W warunkach zapewniających

im

stan

nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.
Wykonawca moŻe przed upływem terminu składania ofeń zmienic lub wycofaĆ ofeńę.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu oferty po terminie.
W przypadku oferty złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrocona na adres \Alkonawcy - bez jej
rozpatrzenia.

Przyjmujący ofeńę w sytuacji' w ktorej opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofeń stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję

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

otwarcie ofeń.

1.

.&.:.&)

Nie otwierać pned dniem
do soaz.
oraz nazwą i adresem \Alkonawcy'
odpowiedzialnoŚc za właściweoznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca'

#..R.,.2020r. o qodz. /.Q.:Q...w mie jscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DzlałZamówień i Przetargów - I piętro, pok. nr 5

otwarcie złoŻonych ofeń nastąpi w dniu

Sekretaz Komisii Pnetargowei: Katazvna Dziurkowska

4

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR?212280

2'
3.

4'

o.

otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktÓrym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
1) stwierdza ilośĆotrzymanych ofert,
2) otwiera ofeńy w kolejnościich zarejestrowania,
3) podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw, a takŹe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnościzawartych w ofeńach. Ceny ofert
nie podaje się w sytuacji, kiedy formulaz ofeńowy okreś|ony w S|WZ zawiera powyŻej 30 pozycji
cen jednostkowych,

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

XVI

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.
1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
fisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,i

b)
c)
d)

-

drogą elektroniczną na adres: k.dziurkowska@weolokokskraj.pl
uzupełnianiedokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub
faksem
na nr (+48) 32718-11-74
wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74

pozostałeoświadczeniaiwnioski:

pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-75,

Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiado m ie n a, wezwa n ia oraz i nfo rm acje będzie przekazyw ał wy ko nawco
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
c) drogąelektroniczną:
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
i

_

2'

poprzez zamieszczenie zawiadomień

lub

m

:

informacji dotyczących postępowania

na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcy-weglokoks,coig.bizl

osobą udzielającą informacji dotyczących przedmiotu zamÓwienia ze strony Zamawiającego jest:
Katarzyna Dziu rkows ka - mai : k.dziu rkowska@weq lokoks krai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku.
I

XVII

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1' Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w tr:akcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. \Ąkonawca moŻe zwróciĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treścislWZ' Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliÓ wyjaśnień, chyba Że proŚba o wyjaŚnienie treściS|WZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
3. TreŚÓ zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wrazz wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej.

4' Brak odpowiedzi oznacza podtzymanie stanowiska zawańego w SI\AZ.
5. W uzasadnionych pzypadkach ZamawiĄący moŻe pzed upływem terminu

składania ofeń

zmodyfikowaĆ treśćsl\^/,Z. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny ofert,
warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający może przedłuŻyÓ
termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach' Dokonaną w ten sposÓb
modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

xvill

(p

lnformacje dodatkowe
1. ZamawiĄący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych'
2. CałośĆpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnież wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a \Alkonawcą.
3. Komisja Pzetargowa moŻeŻądać od \Afukonawców wyjaśnieńdotyczących treścizłozonychofeń.
4. Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawców, ktÓzy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻylistosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
Sekretan Komisii

P netargowe

i:

Katazvn a Dziutkowska
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w

5.
6.

xlx.

uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1)
2)

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

z

uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym VVykonawcę.

inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z sl\^u, niezwłocznie powiadamiając o tym
\Ąlkonawcę i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba Że akceptacja
zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.
1' osoby upoważnione informują Wykonawców, W formie przewidzianej W Sl\^u, o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie

2.
XX.

okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odzucenie oferty'
oŚwiadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie warunkow udziału
w postępowaniu przez WykonawcÓw na dzień wyznalzony przez Komisję Pzetargową jako dzień

www.weo lokokskrai. pl.

Wykonawcę, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana za na1korzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

Przetwazanie danych osobowych.
Zgodnie z ań. 13 ust.'1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z p'zeM'tazaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.1'19.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje,
iŻ:

1.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
Piekarach Sląskich (41-940) plzy ul' gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od
towarow i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653_000_48_65, REGoN:270034633;
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weolokokskraj.p|, www.weqlokokskrai.pl, zwaną dalej

Administratorem danych osobowych VlĄkonawcy jest

w

Administratorem.

2' Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl,
tel. 32 718 16 67.
3. Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
2) Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
3) Pzechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
pzeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
4. Przetv,tarzanie przekazanych pzez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyÓ reprezentantÓw
\A/ykonawcy, właścicieli b pracown ikÓw.
5. PrzeMlarzanie danych osobowych V$konawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust.
l

u

1

lit.

6'
7

'

B.

0 RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Spółkijest koniecznoŚĆ przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamowienia.

Dane Wykonawcy są rÓwnież przebłlarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleŻności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Prze[ltarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego
na Administratoze 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 \Alkonawcy pzetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyŹszych
celÓw. Administrator może udostępniÓ Dane osobowe \Afukonawcy innym odbiorcom świadczącym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \Afukonawcy będą równieŻ udostępniane
podmiotom upoważnionym na podstawie pzepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzĄącym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powiezeniu pzetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania pzez nich zleceń dla Administratora.

9. Dane

osobowe Wykonawcy będą przetwarzane W okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓWienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane

zgodn ie z obowiązującymi pzepisami.

10. Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pzetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

Ofu

S e k reta

n

Ko m i sii P n eta rg owe i : Kata

z

Vn

a Dz

iu

tkowska

6

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PFeŻl2280

o. o

wntestenta sprzectwu.

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,

11. Wykonawca

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ pzetwazanie Pani/Pana danych osobowych narusza
pzepisy RODO.
12' Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobt'owolne, a|e stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xxl

Postanowienia końcowe.
1' ofeńa nie pod|ega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach okreŚlonych w pzepisach
o dostępie do informacji publicznej'
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi \Al!konawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.

Żałaczniki
Załączniknr 1
Załączniknr 2
Załączniknr 3

Załączniknr 4

Załączniknr 5
Załączniknr 6
Bytom, dnia

opis przedmiotu zamÓwienia
Formularz ofeńowy

Wykaz wykonanych/wykonywanych usłu g
V[kaz osÓb, ktÓre będą uczestniczyć w wykonywaniu zamÓwienia
oŚwiadczenie \Ałkonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy
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Załącznik nr 1 do S|WZ
OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA
t.

ll.

Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacjiwytypowanych 88 obiektów
budowlanych (w tym 12 o specjalnym pzeznaczeniu)zlokalizowanych w terenie górniczym
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom
w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą
Obiekty w Bytomiu wytypowane do obserwacji i nadzoru

1.

budynki mieszkalno-użytkowe:

Adres/ ulica
ul. Drobczyka: 10, 16,

18,20,22,24,27

ul. Lema: 1, '1a, 3, 3A
ul. Karbowska: 13,
ul. Wysoka: 1, 3,

7

4

18,22,24-26,25

5,7

5

4

ul. Konstytucji: 124, 126,

1

38,

ul. Warszawska: 6, 8, 12, 13,

3

14, 16-18,22, 30

ul. Łanowa: 3' 4

ul. Francuska: 71

,Liczba obiektów

8
2

.1 , 71

.2, 71 .3, 71 .4, 71 .5

5

ul. Frenzla: 2-4, 6,7, B, 9, 17

6

ul. Orkana: 5, 7

2

ul. Racławicka'. 2'
ul.

4,6' 10'

16-1B

5

Techniczna 2,7 , 12

ul. Tomasza: 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a

ul. Krańcowa: 1-3, 2-4' 5,

B,9

o
5

ul. Asnyka: 6

I

ul. Dąbrowskiego: 5, 7

2

ul. Hutnicza'. 2,

5,7

3

ul. Skośna: 1

1

ul. Orkana: 1, 2, 3, 4

4

o łącznej ilości 76 budynkÓw mieszkalno-uzytkowych oraz
2

obiekty specjalne:
Adres/ ulica

Liczba obiektów

ul. Racławicka 17

1

ul. Jeziorańskiego: 29

1

ul. Konstytucji: 141E, 148.1, 148.2, 148.3

4

ul. Racławicka'' 5a.1, 5a.2

2

ul. Jeziorańskiego: 25_Plejada

1

ul' Łaszczyka - oczyszczalnia'' Reaktory biologiczne - Biomixy

2

o łącznej iloŚci 12 obiektow specjalnych

,r*
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lll.

o. o.

Zakres rzeczory przedmiotu zamówienia.
1. czynnościwchodzące w zakres pzedmiotu zamówienia:

1)
2)
3)
4)

weryfikacja stanu technicznego obiektÓw budowlanych,
prowadzenie analizy wynikow pomiarow deformacji,

nadzor techniczno - naukowy nad obiektami w

gorniczej,

czasie ujawniania się wpływÓw

eksploatacji

przedstawianie okresowych sprawozdań technicznych z prowadzonego nadzoru i dokonanych
przeglądÓw wraz z zaleceniami dotyczącymi napraw lub zabezpieczeń obiektÓw, min. 1 raz na
kwańał, a w razie stwierdzenia stanu zagrozenia lub koniecznoŚci podjęcia pilnych działań

naprawczych bądż zabezpieczających niezwłocznie przedłozenie indywidualnych raportow

5)
6)
!V

Zakres odpowiedzia!ności Wykonawcy.
1' \Ąłkonawca dostarczy Zamawiającemu kaŻdorazowo dokumentację związaną z wykonywaniem
przedmiotu zamÓwienia w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej na noŚniku CD.
2' jeŻeli przy odbiorze pracy strony uzna1ą za konieczne dokonanie poprawek i uzupełnień do wykonanej
pracy \AĄkonawca zobowiązany jest wykonać je w terminie uzgodnionym przez obie strony, jednak nie
dłuzszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przezZamawiającego.
3. z chwilą wydania dokumentacji Zamawiającemu, wszelkie prawa autorskie związane z analiza
i interpretacją, ktÓrymi można dowolnie dysponowac przechodzą na Zamawiającego,
a odpowiedzialnoŚć za merytorycznązawartośc dokumentacji i interpretacji opracowania spoczywa

4.
V.

&

z określeniem zakresu niezbędnych prac i sposobu (technologii) ich wykonania'
prowadzenie biezącej analizy zakresu stosowanej profilaktyki gÓrniczej i budowlanej,
ocena końcowa stanu technicznego obiektÓw - na koniec umowy.

na Wykonawcy.

Wykonawcy,któzy złoŻyllofeńę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej
umowy (jeżeli dotyczy).

obowiązkiZamawiającego.

1'

Se kreta

n

Udział w protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy po wykonanej usłudze.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: PPZZ|2280

FORMULARZ OFERTOWY
M

iejscowoŚc

Dane Wykonawcy

Data

Wykonawca,
a w przypadku oferty
wspólnej Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawcow
składających ofertę
wspÓlną

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Właściwyurząd
rbowy
(nazwa iadres)

s ka

Status przedsiębiorcy
(Mikroprzedsiębiorca /
Mały przedsiębiorca /
Śred ni przedsięb iorcal
DuŻy przedsiębiorca)
Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

lmię inazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu

Do: WĘGLoKoKs KRAJ

Sp. z o. o.

ul. Gen. J. Ziętka, 4'|-940 Piekary Śląskie

KWK Bobrek-Piekary

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie konkursu ofert pn

Prowadzenie stałego naukowego i budowlanego nadzoru i obserwacjiwytypowanych 88 obiektów
budowlanych (w tym 12 o specjalnym pzeznaczeniu) zlokalizowanych w terenie górniczym
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w dzielnicy Miechowlce i Karb miasta Bytom
w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą

@

S e

kret a rz Ko mi s i i P rz et a rg owe i : Kata rzv n a Dz

i

u
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GLOKOKS KRAJ S

zo.o.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego
w Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia za cenę:

Rodzaj
obiektów

Zakres zamówienia

Lp.

I

1

2

2

Prowadzenie stałego
naukowego i budowlanego
nadzoru i obsenłacji
wytypowanych 88 obiektów
budowlanych (w tym 12 o
specjalnym przeznaczeniu)
zlokalizowanych w terenie
górniczym WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
Piekary w dzielnicy
Miechowice i Karb miasta
Bytom w okresie ujawniania
się deformacji terenu
w związku z prowadzoną
eksploatacia oórnicza

llość

obiektów

2

3

Obiekty
budowlane
zwykłe

Oferowana cena
jednostkowa
netto
PLN/ obiekU
12 m-cv
4

Oferowana

Stawka

wańość podatku
netto w zł
VAT

Oferowana

wańość

brutto w zł

[5=3x4]

t%t

[7=5+5x6]

5

6

7

76

-

Obiekty
budowlane
o specjalnym

12

RAZEM

88

przeznaczeniu

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
podałem cenę ofeńową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione w celu naleŹytego wykonania
zamowienia,
podałem cenę ofertową obejmującącały zakres przedmiotu zamÓwienia,
oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
oferuję termin realizacji zamowienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy'

1)
2)
3)
4)
5)

akceptuję termin płatnoŚci, ktory wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub w
częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia
W całoŚci lub częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
6) wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
7) oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszystkie wymagania określonew Zakresie rzeczowym
przedmiotu zamÓwienia oraz lstotnych postanowieniach umowy,
8) zapoznałem się z lstotnymi postanowieniami Umowy oraz akceptuję ich postanowienia,
9) zapoznałem się z lnstrukcją dla \Ąkonawcow, zamieszczoną na stronie https://dostawcL
weqlokoks.coiq.biz oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po
stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją,
10) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
3

Działając w imieniu WykonawcyA/Vykonawcow występujących wspÓlnie 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 ifinansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia.
4) posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnościlub czynnoŚci związanej
z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,

4.

Działa1ąc w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:

1)
2)

,k

S e k reta

z

nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na
raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, którzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojen ia wierzycieli poprzez likwidację majątku u padłego.

Ko m i sii P rz et a rgowe i : Kata

zv n a

Dz

iu

rkow ska
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GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

Działając w imieniu Wykonawcy/\AłkonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że*:

1)
2)

jestem czynnym podatnikiem podatku

...

od

towarÓw

i

usług o numerze

NIP:
ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,
jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług.

identyfikacyjnym

niepotnebne skreślić

** wypełnia
Wykonawca

6. oŚwiadczam,

Że jestem związany

ofertąpzez okres 60 dni

pkt.

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w
SIWZ:
Nazwa nr
nr strony w ofercie:

dokumentu:

1. ...,............

2. ...............
3................

4. ...............
5. .............,.

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

&

Sekreta z Komisii Pzetargowe

i

:

Katazvn a Dzi u rkowska

t2

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PP.ŻZI2280

o. o

Załącznik Nr 3 do SIWZ
vVYKAz WYKoNANYcH/vVYKo NYWANYc H UsŁU G
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
Data
wykonania
usług:i
(nalezy

Wartość
zarnowenta
,netto w PLN

Pzedmiot

N,r strony
:''w of6rcie

Pełna nazwa
Odbiorcy
usług

podaÓ:
ddlmmlrrr:,r lub

okres od
ddlmm/rrr do
dd/r,nrnllrr,rr)

zawierającej

(w

'

pŻez

vw.konawcę

z jego
oote.nciału)

dokurnent
potwierdzający

nalezyte
wykonanie
usługi

Uwagal

1.
2'
3.

Przez wykonanie zamÓwienia nalezy rozumiec jego odbiÓr'
W przypadku usług okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisaĆ ,,do nadal'', podając

wa rto śó zr ealizow ane

g

o

d

oty ch cz a

s

z a m Ów

i

e n

i

a.

Do wykazu naleŻy dołączyĆ dokumenty (referencje) potwierdzające' że podane w wykazie usługi zostały
wykonane nalezycie lub są wykonywane należycie oraz dokumenty potwierdzające spÓjnośc zakresu
wykonanych prac z tematem referencji.
W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
udowodnic 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 przy wykonaniu zamÓwienia

(pieczęÓ i podpisy osoby/osob upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

Oy

Sekretan Komisii Przetargowei: Katazyna Dziutkowska
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ|2280

o. o.

Załącznik nr 4 do S|WZ
vVYKAz osoB , KToRYM| DYsPoNUJE/DYSPoNoWAG BĘDzlE WYKoNAWCA Do REALIZACJl
PRZEDMloTU zAMoWlENlA l KToRE BĘDĄ UczEsTNlczYcw WYKoNYWANlU zAMoWlENlA

spełnienta
Wymagania Zamawiającego
w zakresie ilościosób
o wymaganych
p
u rawn ie n achlkwal if i kac,ja ch

zasoby w
przy,padku,

posiadane
uprawnienial

i

1

Podmiot
udostępni:ająoy

korzystania z
nich pzez
Wykonawcę

dokument
potwierdzająey
urymagane

uprawnienia

t

2

co najmniejjedna osoba
posiadająca u prawn ienia

1

budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności
konstru kcyjno-budowlanej wraz
z aktualnymi dokumentami
potwierdzającymi przynaleznoŚĆ do
okręgowej lzby l nzyn ierow
Budownictwa.

Uwaga!
*)
do wykazu należy dołączyć kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumentÓw
potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe/doświadczenie/wykształcenie
* 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 zamowienia, W szczegolnoŚci dołączając w tym celu do oferty pisemne
zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania
z nich pny wykonaniu zamÓwienia.

(pieczęc i podpis/y osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

/-)
,y'

SekretarzKomisiiPnetargowei:KatarzvnaDziurkowska
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PP?Żl2280

o.

Załącznik nr 5 do SIWZ

MiejscowośÓ

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWnDczENlE WYKoNAWcY WSPÓLNIE UBIEGAJĄcEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oświadczam' że będę ponosił solidarną odpowiedzialnośĆza wykonanie przedmiotu zamÓwienia

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

Wypełnia każdy z WykonawcÓw wspolnie składających ofertę

&

S e k reta

n
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawy PP3Żl2280

o. o.

Załącznik Nr 6 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ

.

z o.o.

UMOWA
zawarta w dniu

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka 2 o.o.41.iló iL';:iltl :F,i''xi"3i*"1'ljf"?J'!?;i,|ł"lj,]i.strowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \AłdziałGospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618, NlP 653-000-48-65, REGoN 270034633,
numer BDo: 000012274, wysokośc kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treŚci Umowy

Zamawiającym w imieniu i na rzecz ktÓrej działĄą'.

1.

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

2

pod numerem KRS
REGON

'

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

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
ProtokÓł końcowy zatv'tierdzĄący wyniki postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.
Prowadzenie stałego naukowego
budowlanego nadzoru obsenruacji wytypowanych 88 obiektÓw
budowlanych (w tym 'l2 o specjalnym przeznaczeniu) zlokalizowanych w terenie gÓrniczym WĘGLOKOKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w dzielnicy Miechowice i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania
się deformacji terenu w związku z prowadzoną eksploatacją górniczą, nr sprawy PRzzl2280.
2. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (sl\^u).

1'

3.

i

i

ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.

s2

1.

2.
3.

4.

5.

(&

Przedmiot umowv
Pzedmiotem umowy jest Prowadzenie stałego naukowego ibudowlanego nadzoru iobserwacji
wytypowanych 88 obiektów budowlanych (w tym 12 o specjalnym plzeznaczeniu) zlokalizowanych
w terenie górniczym WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek _ Plekary w dzielnicy Miechowice
i Karb miasta Bytom w okresie ujawniania się deformacji terenu w związku z prowadzoną
ekspIoatacją górniczą na warunkach określonychw niniejszej umowie.
\Ałkonawca oświadcza, ze świadczeniapzedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1'
\AĄkonawca oŚwiadcza, ze pzedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osób
tzecich.
W pzypadku wystąpienia przez osobę tzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci pzemysłowej lub know-how przez pzedmiot
zamÓwienia, Wykonawca poniesie (zwrÓci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb tzecich, ktÓrych prawa zostały
naruszone.

Zakres świadczenia wynikający

w ofercie Wykonawcy.

Sekreta

z

Komisii Pnetargowei

: Kata

z

niniejszej umowy jest tozsamy

zvn a Dzi u tkowska

ze

zobowiązaniem zawańym
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

Nr sprawy PRZZI2280

s3

1,Wańoścumowynieprzekroc,,n*o.,ffinie:00/100).
2. Ceny jednostkowe netto, w oparciu o ktÓre będzie rozliczane wykonane usługiwynoszą:
1) obiekt budowlany zwykły: .'...... zł netto,
2) obiekt budowlany o specjalnym przeznaczeniu: .....
zł netto'
3. Stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
4. WartoŚc Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizac)ą zamÓwienia. \Ałkonawcy nie
przysługuje Żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
5. W pzypadku, kiedy zrealizowana wańośÓ umowy będzie niższa od maksymalnej wartości Umowy,
6.
7.

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury za świadczoneprzez Wykonawcę usługi będzie sporządzony przez
\Ąfukonawcę w trzech egzemplarzach (1 egz. dla Zamawiającego, 2 egz. dla Wykonawcy z ktÓrych jeden
nalezy załączyÓ do faktury), ProtokÓł odbioru wykonanej usługi, podpisany w imieniu Zamawiającego przez
osoby odpowiedzialne za nadzor i realizację umowy. Protokół musi byÓ podpisany nie pÓŹniej niz
w pienłszym dniu roboczym miesiąca następnego po miesiącu, w ktÓrym wykonano usługę. W protokole
wykazana będzie ilośĆnadzorowanych obiektÓw oraz cena za 1 obiekt.
Dopuszcza się fakturowanie częŚciowe.

8.
9. W

pzypadku, gdy

z

realizacją zamÓwienia wiąŻą się obowiązki ce|ne

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

(w tym

związane

10. Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiaÓ będzie Zamawiającemu
w terminie wynikającym z właŚciwych przepisÓw _ od daty podpisania dokumentu potwierdzającego

wykonanie zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego \A/ykonawcę do wystawienia faktury zgodnie

zzapisami Umowy.

11. Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.

12. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzete|ny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a takŻe w sposob zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej KlasyfikacjiWyrobÓw

i Usług (PKW|U).

13' W pzypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośÓ wobec
Zamawia)ącego za realizację pzedmiotu umowy.
\A/ykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia

14' W przypadku gdy

z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak i zobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a liderem konsorcjum tj. .... .
Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywaÓ się będą w ramach ich wewnętrznych
uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na zecz lidera

konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego wynagrodze nia za
realizację pzedmiotu umowy.
15. Fakturę nalezy wystawiĆ na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek.
i przesłaÓ na powyższy adres.
16. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o pzesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy
wysyłaÓ na adres wskazany w porozumieniu.
17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 7, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
18. 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.
19. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez \Ąrlkonawcę
na fakturze.
:

20' Termin

płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpĘwu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościIub częścinp.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o.
21. Wyklucza się stosowanie zaliczek i pzedpłat'
22' Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia W pierwszej kolejnościna poczet
naleŻnoŚci głÓwnejwskazanej w tytule przelewu (ań. 451 s 1 Kc nie stosuje się).
23. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na

Sp.

z

fakturach.
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24' Zmiana

numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiająóemu

25.
26.

'

27

28.

faktury korygującej.

Rozporządzanie wiezytelnościami wynikającymi z umowy (naleznoŚÓ głÓwna, naleŻnoŚÓ uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczeńie,
obciążenie, zbycie) wymagają pisemnejzgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej faktuze informacji o następującej treŚci:
,,Rozponądzanie wierzytelnościąWymaga uprzedniejzgody 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 płatnościfaktury pierwotnej.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych

i

niewymagalnych' Potrącenie umowne wywołuje skutek

Zamawiającego o potrącen iu'

z

chwilą doręczenia oŚwiadczenia pzez

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

bankowego

32'

płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,Żw. split payment.
\Ałkonawca oświadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktÓrego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. _ Prawo bankowe (Dz. U' z2019 r. poz.
23572e zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy V$konawcy nie figuruje w rejestze podatnikÓw VAT

34.

o NIP 653 000 48 65.
\Ą/ykonawca oświadcza, ze:

30. ZamawiĄący oŚwiadcza, że będzie realizować
31.

prowadzonym pŻez Szefa (Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony
dozłoŻenia zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań' 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r' ordynacja
podatkowa (Dz. U. 22019 poz.900 zezm.).
33. Zamawiający oświadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

1)

jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o numerze identyfikacyjnym NlP

2)

35.

36.
37

.

38.

39.
40.

41'

ijest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron pzestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
Zamawiający oświadcza, Że jego właŚciwym uzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Uząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
\A/ykonawca oŚwiadcza, ze jego właściwymurzędem skarbowym jest ...
W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych wskazanych powyŹej Strony zobowiązane są
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
Zamawiający oświadcza, ze posiada status duzego pzedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia B marca
2013 r. o pzeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
Wykonawca oświadcza,Że posiada status
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia B
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.
Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaÓ drugą Stronę o kaŻdej zmianie statusu, o ktÓrym mowa
w ust. 39 i40 powyzej.

s4

1'TerminrealizacjiUmowywynosi:P
s5

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

1 do SIWZ).

s6

1.

Nadzór l koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją Umowy
-::::?'?!'o'1' wvn:ka]acvch z niniejszej Umowy są:

:::: :::'::':]:*:'-:]*'?n :::'".:.'::'?'.:Ei:
tel

2. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykananej usługiwynikających z niniejszej Umowy

'3 ::: :::: :::

,1
b-

l3i

Sekretaz Komisii Pzetargowei: Katanyna Dziutkowska
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Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizację Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony
Umowy.

s7

Rozwiaza n ie. odsta pien ie u b wvpowiedzen ie U mowv
W pzypadku niewykonania lub nienaleŹytego wykonywania zobowiązania wynikającego z|Jmowy przez
I

ze

ze

Stron, po wyznaczeniu przez drugą
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 przysługujące
drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej częŚci, albo do całej reszty nie spełnionego

jedną

Świadczenia. Strona ta może takŻe odstąpiĆ od całości,jeżeliwykonanie częściowe nie miałoby dla niej
znaczenia ze względu na właściwośĆzobowiązania albo ze względu na zamierzony pzez nią cel umowny,

wiadomy stronie będącej w zwłoce.

do

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo

2

jednostronnego odstąpienia

od

Umowy

eX

nunc

(od teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub

czynności objętej pzedmiotem zamÓwienia, jeŹeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, W terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego
o tych okolicznoŚciach.

Zamawia1ącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz g0 dni, określonegoW odrębnym

3

oŚwiadczeniu, w przypadku:
a) zmian w strukturze organizacyjnejZamawiaiącego,
moze byÓ zrealizowane

skutkującejtym, ze Świadczenie objęte Umową nie

b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia
Wykonawcy , przy czym za'.

z

przyczyn leżących po stronie

a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Vllkonawcy od realizacji
Umowy w całoŚci lub w części;

b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem określonymw Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest

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

4.

cywilnego.

s8

1.

2.
3.
4.
5.

Karv umowne

Zamawiający moŻe naliczyĆ \Ą/ykonawcy kary umowne:
1) w wysokości 10% wańoŚci netto przedmiotu Zlecenia, gdy ktÓrakolwiek ze Stron odstąpi od Zlecenia
z powodu okoliczności, za ktore odpowiada \Ąkonawca,
2) w wysokości0,2o/o wartoŚci netto przedmiotu Zlecenia w przypadku nieterminowego wykonania
Zlecenia za kaŻdy dzień opÓŹnienia,
3) w wysokości 0,2% wartości netto Zlecenia za opÓżnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbioze
lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy
dzień opÓznienia.

Wykonawca moze naliczyÓ Zamawiającemu karę umowną za odstapienie pnez Zamawiającego
od realizacji Zlecenia, z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokości 10o/o wartoŚci netto
przedmiotu Zlecenia, co nie dotyczy przypadkÓw określonych W s 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a),
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,
pzekroczy wysokośc kar umownych, Zamawiający niezaleznie od kar umownych przedstawionych
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogolnych, określonychw Kodeksie Cywilnym.

W przypadku koniecznościzlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu
w wyniku:

\Ą/ykonawcy

1)
2)

nie przystąpienia przez \A!konawcę do realizacji zamÓwionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej rÓznicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej
przez Zamawiającego u innego \Alkonawcy, a kosztami usługi wynikającymi z przedmiotowej Umowy.

se

Nadzór wvn ikaiacv z zazadzenia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia \Ałkonawca zobowiązany jest do przestzegania pzepisÓW prawa w zakresie
ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla \AlkonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ SpÓłka
z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.
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1'
2'
3.
4'
5.

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemoŻliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziałaĆ puy zachowan u nalezytej staran ności.
Pzejawami siły wyzszej są W szczegolnoŚci:
i

1) klęskizywiołowe np. pozar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,

2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy
3) powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transportu,

itp.,

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jeżeli okolicznoŚÓ siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.

s11

1'
2'
3.
4'
5.

Ochrona danvch osobowvch
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemoŹliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w części na stałe lub na pewien czas, ktoremu nie można zapobiec ani
przeciwdzia łać przy zachowan u nalezytej staran noŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
klęskiŻywiołowe np. poŻar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
poważne zakłocenia w funkcjonowaniu transportu,
i

1)
2)
3)

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.

s12

Przetwa rzan 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 osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016'119.1), zwanego dalej RoDo, DzierŻawca informuje, iz:
Administratorem danych osobowych \AĄdzierzawiającego jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisanądo Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego

1'

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarÓw i usług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653_000-48-65, REGoN:270034633; BDo 000012274, e-

2.
3.
4.
5'
6.

7.

&

www.weglokokskraj.pl' zwanądalejAdministratorem.

mail: sekretariat@weqlokokskraj.p|,

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

4'1-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.

z

o.o.: adres

PrzeM,tarzanie przekazanych przez \Ąlkonawcę danych osobowych moze dotyczyÓ reprezentantÓw
WydzierŻawiającego' właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane Wydzierzawiającego są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo'
Przefuarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnież do wykonania ciąŻącego na
Administratoze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci 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 ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe \AłdzierŻawiającego przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celÓw. Administrator moze udostępniÓ Dane osobowe \Aldzieżawiającego innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane VVldzierzawiającego będą
rÓwnież udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
pzetwarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu pzetwarzania danych osobowych,
w zakresie niezbędnym do wykonania pzez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe \Afudzierzawiającego będą pzetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
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8.

\AĄdzierzawiający posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwazania, prawo do przenoszenia danych' prawo wniesienia

9.

\AĄ'dzierzawiający

sprzeciwu.

wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
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 200-193 Warszawa, gdy uzna,iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza pzepisy

ma prawo

W WĘGLOKOKS KRAJ Sp.

z o'

RODO.

s1s

1.

och rona ta iem n ic przedsiebiorcv. zac howa n ie pouf ności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy i do niewykorzystywania ich w
jakimkolwiek innym celu niŹ okreŚlony w Umowie, atakŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
i

ktorych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub

2.
3.
4.

5.

6.
7.
B.
9.

po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane będące przedmiotem
bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnościąZamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym \Ąłkonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentÓw i informacji
pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości,ze wszystkie dane będące przedmiotem bądż wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraznejzgody
Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby,
za ktÓre \Afukonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem Umowy pzeMlarzane, ani teŹ
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
ZamawiĄącego' ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
1) \AĄkonawca moŻe W razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca moze ujawniaĆ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) \Alkonawca może ujawniac informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
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 , zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
\Ąfukonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.
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Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.742).

z dnia 5

sierpnia 2010r
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Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszaĆ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikÓw, przedstawicieli VĘkonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegÓlności do zachowań, ktÓre mogą
prowadziĆ do:

1)

&
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych

2

za czyny zabronione pod grozbą kary

o.

(t.j. Dz. U.

22019r., poz.628),
2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U.22019 r., poz. 1010).
Strony winny zapobiegaÓ wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
izobowiązują się' że nie wręczały i nie wręczą Żadnej darowizny lub prowizji; jak rÓwniez nie zgadzały się
i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w zwiĄzxu
z zamÓwieniem lub umową.
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1'

Badania kontrolne (AUDyT)
W trakcie wykonywania umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaznionych
pzedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddac się audytowi w terminie i zakresle wskazanym przez
Zamawia)ącego. Audyt może dotyczyć w szczegolności:
'1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu
realizacji umowy z zapisami umownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚciz wymaganiami Zamawiającego'
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych- uregulowań
Zamawiającego W zakresie ochrony Środowiska i BHP,

4) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących

2.
3.
4.

oraz

wewnętrznych uregulowań

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

Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:

1) Zamawia1ący powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 'l4 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierac:
a) wskazanie zakresu audytu,
b) proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
c) inne informacje (np. miejsce audytu);
3) \Ątlkonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moŹe wnieśÓ
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez \AĄlkonawcę planowanego
audytu;

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

dni

roboczych

od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
uwzględnienie ich albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
Zamawia1ący uwzg|ędni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia _ obowiązuje

a)
b)
a)
b)

termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
c) Zamawiający odmÓwi uznania wniesionych przez \AĄkonawcę uwag - obowiązuje wÓwczas termin
wstępnie wyznaczony w powiadomien iu.
6) W przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu / przeprowadzeniu / zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Ękonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia
rozpoczęcia wykonania / dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuŻszym
niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawia1ący jest uprawniony do naliczenia kary umownej
W wysokoŚci 0,1 o/o łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień,
w ktÓrym niemoŻliwe było rozpoczęcie / prowadzenie l zakończenie audytu z przyczyn lezących
po stronie \Afukonawcy. W przypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie \Afukonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych
bez uprzedniego wezwania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzającym. W pzypadku wystąpienia
opÓŹnienia W rozpoczęciu / przeprowadzeniu l zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moze odstąpiĆ
od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓznienia. Skutek złoŻonego
oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłoŚc. Z chwilą otrzymania oŚwiadczenia o odstąpieńiu
Ękonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robÓt budowlanych/
Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego

ewidencji wykonanych prac W celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy' \Alkonawca otrzyma jedyńie
wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy nie wyłącza
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realizacji uprawnień wynikających z wykonanej częściumowy, W szczegolnoŚci wynikających
gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy / roboty budowlane / usługi.
odstąpienie od umowy nie wyłącza rowniez obowiązku zapłaly kar umownych naliczonych
za niewykonanie / nienalezyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonanej częŚci umowy oraz
obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu. Przedstawiciel \Ałkonawcy zostanie
kaŻdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚÓ, czynności te nie będą

z

5.
6.
7.
B.

powtarzane.

Cena okreŚlona W umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu'
Wyniki audytu zatwierdzone pzez Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp.
o. o. zostaną
przekazane \A/y kon awcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośc realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą być
podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

z
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1.Ękonawcajestzobowiązany,"ouffiiązanezkoniecznoŚciąbezpoŚredniego

2.

3.
4.
5.
6.
7.

zwrocenia s|ę do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji' doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp'), a takze wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw iobowiązkow WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. wynikających
z zawierane) Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzor nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
\Alkonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie pracownikÓw
WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o' przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizaĄą Umowy. Zakazten
nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych 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 przezZamawiającego wiedzy o
powyzszych okolicznościach.
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 nazaciąganie o nim informacji w sądzie i innych organach administracyjnych,
ktÓrych wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia naleŻytego wykonania
umowy

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpoŚrednich. W przypadku braku możliwościpolubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spór
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dlaZamawiającego.

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

ze Stron.
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Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia (zgodny zZałącznikiem nr'1 do SIWZ)
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