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ISTOTNYCH WARU

l.

N

KOW ZAMOWIEN !A

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Społka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jezego Ziętka

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \Ą|dział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
ad res strony nternetowej : www. we g I oko kskra i. pl
SposÓb komunikowania się z \Ałkonawcamizostał okreŚlony w dalszej części sl\^u.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROF L NABYWCY: ad res nte rnetowy : https://dostawcv-weg lokoks. coi g. biz
i

I

ll.

lll.

lnformacjepodstawowe

1.
2'
3.
45.
6.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem.
V1łciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla \AłkonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawia1ący nie dopuszcza mozliwościskładania ofeń częściowych'
Zamawia1ący nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeńy wariantowej'
ZamawiĄący nie zamierza zawzeć umowy ramowej.
ZamawiĄący nie dopuszcza powiezenia częścizamÓwienia podwykonawcy.

opis pzedmiotu zamówienia

1.

2.
3.
lV.

i

Przedmiotem zamówienia jest:

Swiadczenie usług senrisowych wyłączników produkcji ELTECH
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w Iatach 2020 -2021
Szczegołowy zakres zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno - uzytkowe określono

w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Maszynylurządzenia objęte Świadczeniem usług serwisowych są własnościąWĘGLOKOKS KRAJ

Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary.

okres obowiązywania umowy, termin orazzasady realizacji zamówienia iwarunki gwarancji:

1.
2.
3'
4.
5.

Umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Serwisowych złozonych w okresie obowiązywania umowy:
od dnia 01.04.2020r. do 31 .'12.2021r.
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wańoŚÓ umowy nie zostanie wykozystana,
umowa obowiązywać będzie dla Wezwań Seruvisowych wystawionych przez Kopalnię bądŹ jej
poszczegÓlne ruchy, do dniawykorzystaniawańości umowy, ale nie dłuŻejniŻ do dnia 31 marca, roku
następującego po roku obowiązywania umowy' o pzedłuŻeniu okresu obowiązywania umowy
do 31 marca ZamawiĄący poinformuje VĘkonawcę pisemnie'
\Ąłkonawca zobowiązuje się Świadczyc usługisenruisowe pzez24 godziny na dobę, we wszystkie dni
tygodnia (rÓwniez W dni wolne od pracy) W okresie obowiązywania umowy, zgodnie
z obowiązującymi u Zamawiającego uregulowaniami wewnętznymi, przez pracownikÓw
o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami
wynikającymiz ustawy - Prawo geologiczne i gornicze.
V!!konawca zobowiązuje się prowadzić działania od momentu otzymania zgłoszenia (telefonicznego
Wezwania Serwisowego) w terminach podanych w lstotnych postanowieniach, które zostaną
wprowadzone do umowy.
Vl&konawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługisenłisowe:
1) na wykonaną usługę serwisową: minimum 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania przez
ZamawiĄącego protokolarnego od b io ru wy kona n ia u słu g i senłisowej,
2) na dostarczone fabrycznie nowe części zamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia pzekazania
Zamawiającemu,

3) na dostarczone regenerowane częścizamienne: minimum 6 mieslęcy od dnia przekazania
ZamawiĄącemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej częŚci szybko zuŻywĄące

6.
V.

się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych iwykonawstwa.
SzczegÓłowe zasady realizaĄi zamowienia i warunki gwarancji zostały określone w Załączniku nr
do SI\AZ - Zakres rzeczowy pzedmiotu zamÓwienia.

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

o zamÓwienie mogą ubiegac się \At!konawcy, ktÓzy spełniają warunki dotyczące:

1'

@,

1

posiadania wiedzy i doŚwiadczenia,

Sekretarz Komisii Przetarqowei

:

Katarzvna Dziutkowska
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2.
3'
4.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
nieznajdowania się W stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \At}konawców, ktorzy
po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jeŻeli układ
nie pzewiduje zaspokojenia wierzycieli popzez likwidację majątku upadłego'
posiadania uprawnień do wykonywania okreŚlonej działalnościlub czynnoŚci tj': do świadczenia usług
serwisowych maszyn i urządzeń, ich elementÓw i podzespołÓw budowy przeciwwybuchowej:
1) Producent maszyn/urządzeń, ktÓrych pzedmiot zamÓwienia dotyczy,
2) inni \Alkonawcy niz wymienieni w pkt. 1) posiadający zdolnośc zakładu remontowego do
wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki
inzynierskiej i aktualnymi normami dotyczacymi remontÓw uządzeń i podzespolÓw budowy
przeciwwybuchowej zgodnie z pkt' 9.11'2 zał. Nr 3 do Rozpoządzenia Ministra Energii z dnia 23

5.
6.

listopada 2016r' W sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zakładÓw górniczych (Dz.U. 2017 poz. 1 1 18) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamÓwienia,

ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia

na podstawie złoŻonych przez Wykonawców, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentow.
VI

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiaiacv żada pzedłożenia wraz z ofeńa :
1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻonego na druku Formularza
ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do S!WZ;
2. aktualnego odpisu z właściwegorejestru a w stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenia
w zakresie nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem V1łkonawcÓw, ktÓzy po

3.
4'

ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wiezycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofeń, a dla \AĄlkonawcÓw, którzy
prowadzą działalnoŚc na podstawie innych dokumentÓw - ten dokument,

oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatków lub uzyskaniu przewidziane prawem

zwolnienia, odroczenia lub rozłożeniana raty zalegĘch płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji organu podatkowego, złoŻone na druku formulaza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2

do SIWZ,
oświadczenia o nie zaleganlu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu pzewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłozenia na raty
zaległych płatnościlub wstzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu, złoŻone
na druku formulaza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slwz.

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają

być składane W formie

oryginału

lub kopii poświadczonej ,,za zgodnoŚć z oryginałem" przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do
jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane
Wraz z tłumaczeniem na język polski.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Potskiej,
zamiastdokumentow,oktorychmowawpkt'2-4składadokumentywystawionewkraju,wktorymma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określonew pkt. 2 _ 4 stosuje się odpowiednio.
vil.

W celu potwierdzenia, Że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnleń do wykonywania

usług senłisowych w zakresie nie mniejszym niż przedmiot zamówienia.
Zamawiaiacv żada odpowiednio:
1. W przypadku Wykonawcy będącego Producentem maszyn/uządzeń, ktÓrych pzedmiot
zamÓwienia dotyczy:

1)

2'

oświadczenie, iz jest Producentem maszynlurządzeń, ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy,
złoŻone na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do s!Wz.
W przypadku Wykonawcy nie będącego Producentem maszynylurządzenia' ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy:

1)

oświadczenia \AĄlkonawcy potwierdzającego zdolnośćzakładu remontowego do wykonania
remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej

i

aktualnymi normami dotyczacymi remontÓw uządzeń

i

podzespolow budowy

przeciwwybuchowej zgodnie z pkt.9.1 1.2 zal' Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii

listopada 2016

ą*
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podziemnych zakładÓw gÓrniczych (Dz.U. 2017 poz' 1118),. złoŻone na druku stanowiącym
Załącznik nr 4 do slwz.

Wykonawca moŻe polegać - na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamÓwienia lub zdolnościachfinansowych - innych podmiotÓw, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniÓ
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia'

VlIl.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. \Afukonawcy mogą wspÓlnie ubiegać się o udzielenie zamÓwienia' w tym pzypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚć za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2- W pzypadku, o którym mowa w ust. '1 \Ąfikonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
ZamawiĄący będz ie prowadził wyłącz n ie z usta n owiony m pełno mocn kiem.
3. W pzypadku, kiedy ofertę składa kilka \ĄrlkonawcÓw wspólnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \Al!konawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓl nych \Al! ko nawcÓw skład ających ofertę wspÓ n ą.
4. W pzypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofeńę wspólnie, do ofeńy nalezy załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
V!!konawcow
2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \ArlkonawcÓw,
(jezeli ich dołączenie jest wymagane) potwierdzające, że nie otwańo jego likwidacji ani nie
ogłoszono jego upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania
i

l

3)
5'
6.

decyzji właŚciwego organ

u,

oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia - według
Wzoru oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 5 do SIWZ.
\A|konawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazac, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚć załączyc odpowiednie dokumenty (1eŚli są
wymagane)' Jezeli jeden z \Ą|konawców spełnia określoneprzez Zamawiającego warunki można
przedłoŻyÓ tylko dokumenty jego dotyczące.
\Ań7konawcÓw, ZamawiĄącY moŻe zaŻąda pzed zawarciem
u mowy, u mowy reg u ującej wspołpracę tych \Al! kon awcÓw.

W pzypadku wyboru wspÓlnej ofeńy
l

lx.

opis przygotowania ofeńy

1'

2-

Do ofeńy naleŻy dołączyĆ:
1
Formulaz ofeńowy spoządzony zgod nie z wzorem _ Załącznik nr 2, 2a, 2b do
oświadczenia i dokumenty, o ktÓrych mowa w pkt Vl, Vll, Vlll SIWZ.

)
2)
3)

Pełnomocnictwa,

rejestrowych.

o ile

slwz,

umocowanie dla osob podpisujących ofeńę nie wynika

z

dokumentow

Do ofeńy naleŻy dołączyc rÓwnieŻ cenniki stanowiące Załączniki nr 2a,2b do slWZ. \ĄlVkonawca
w Załączniku nr 2b SI\AZ moze dopisac dodatkowe pozyĄe cennikowe częŚci zamiennych nowych,
czynnościsenłisowych zgodnie z podanym ponizej Wzorem. \Ąń/konawca składający ofeńę do
postępowania oprÓcz wersji pisemnej zobowiązany jest takze do złoŻenia formularza ofeńowego
i cennikow częścizamiennych, czynnościserwisowych na nośniku elektronicznym. Zaleca się, aby
cenniki zostały zapisane w formacie Excel (*.xls).
Cennik powinien zawierać kolumny w następującej kolejnoŚci:
Lp' (podaĆ liczbę bez kropki),
Nr rysunku, nr katalogowy (w pzypadku braku numeru rys; numeru katalogowego pole naleŻy

1)
2)
3)
4)

pozostawiĆ n iezapisane),
Nazwa (nazw podzespołu/częścinie moŻe zawierać znaku

,, ; ''),

Cena jednostkowa netto PLN (podana w formacie liczbowym np. 10538,58 bez spacji

z pzecinkiem, z dokładnościądo dwÓch miejsc po przecinku).

Uwaga: Nie należy scalaÓ poszczegÓlnych komÓrek
wzÓr'.

,)*.

SekretazKomisiiPzetaroowei:KatarzvnaDziurkowska
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Lp.

Nr rysunku/ Nr katalogowy

Nazwa częścipodzespołu

Cena jednostkowa netto PLN

Czuinik r-789
Regulator

12,50
16987.68

Nakretka

1,50

1

2

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

3

o.

4567890
Rvs 34579

\Ą&konawca moŻezłoŻyc tylko jedną ofeńę.

ofeńę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nalezy złoŻyćw jednym egzemplarzu wyłącznie

w formie pisemnej.

ofeńa musi byc sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny byĆ
pzetłumaczone pzez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez

\Alkonawcę do oferty.
ofeńa powinna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oświadczeń (załączników).
\Ąkonawca w formulazu ofeńowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.

ofeńa, wszystkie oŚwiadczenia

i

załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do

reprezentowan ia \Ałkonawcy zgodnie z wymagan iami ustawowymi.

UpowaŻnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu \Alkonawcy
naleŻy załączyc do oferty w oryginale lub musiwynikaÓ z przedstawionych dokumentów.
10. Wszelkie poprawki dokonane w treściofeńy (pzed jej złoŻeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
11. Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna być zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie.
12' Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawia1ącego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenie.
13' Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byó

14'
15.
16.
17

'

'l8.

X.

złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonei za zgodnośó z oryginałem ptzez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.
Treśc ofeĘ musi odpowiadaÓ treści Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia,
Cena ofeńowa musi byÓ okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto' z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
Cena ofeńowa musi uwzględniaĆ wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia.
Jezeli V}}konawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu pzepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj Dz.U. z 2019r. poz. 1010) nie
póŹniej niŻ w terminie składania ofeń, musi zamieścić adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego doĘczy. Dodatkowo w spisie treścinalezy podaĆ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą pzedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treśckazdy zainteresowany moze legalnie
poznaĆ. W szczegÓlności nie można zastrzec'. nazwy i adresu Vllkonawcy, informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji iwarunkÓw płatności.
lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa \Alkonawcy powinny zostaÓ przekazane w taki
sposob' by Zamawiający mÓgł z łatwościąokreŚlić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci
pzekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania olaz ich ujawnienie
na zasadach określonychw ustawie.

Wadium
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium

xt

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy
ZamawiĄący odstępuje od wniesienia zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy

xil

Kryteria oceny ofeń i sposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
1. ofeńa najkozystniejsza może zostaĆ wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania
ostatecznej ceny Zamawiający pzewiduje mozliwośĆprzeprowadzenia uzgodnień prowadzących do
obniŻenia cen z \Ań7konawcą' który złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę zgodnie z $ 26 Regulaminu.
Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej kozystnych dla Zamawiającego warunkÓw i cen zostanie
potraktowane jako zmiana oferty w rozumieniu $ 23 ust. 10 Regulaminu.
2. Kryterium oceny ofeń będzie : cena - 1000ń liczona jako bilans oferowanych cen jednostkowych, tj.
ryczałtowej stawki roboczogodziny senłisowej i istotnych dla ZamawiĄącego częścizamiennych.
WańoŚĆ oceniana będzie obliczona w toku neqociacii w następujący sposÓb
Wz = Wn + Wcz w ujęciu wagowym
gdzie:

&
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-

o. o.

wańoŚć oceniana,

Wn_ wańośó punktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny serwisowej:

**
Wcz

=

*Y

__l'l::i_l y:'_:i::1

- wańoścpunktowa wyliczona
m i n i mal

Wcz=

::_:::::-g_:i:l:l_ :_:Tl:::_:i

bada na ryczałtowa stawka roboczogodz i ny serwisowej

n

_

x 20

w oparciu o istotne dla Zamawiającego części zamienne,

a wańoŚć istotnych dla ZamawiĄąceg o częściza mien nych

--------x80

badana wańoŚÓ istotnych dla Zamawiającego częŚci zamiennych
ofeńą najkozystniejszą zostanie uznana ofeńa z najwyŻsząwańością ocenianą Wz'

3'

Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych wszystkich pozycji cennikowych netto pzyjętych
do rozliczania umowy z uwzględnieniem upustu uzyskanego w toku uzgodnień wg matematycznych
zasad zaokrąglania do dwoch miejsc po pzecinku'
WańoŚÓ umowy brutto będzie rÓwna kwocie 1aką Zamawiający zamieŻa przeznaczyĆ na realizację
zamówienia powiększonej o podatek VAT.

4.
xIll.

Warunki umowy ltermin płatności:
1' lstotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku
nr 6 do Sl\ /Z.
2' Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu pzedmiotu zamowienia w całoŚci lub części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub w części np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
3' \Ąłklucza się stosowanie zaliczek i pzedpłat.

xIV.

Termin związania ofeńą:
1. \Ałkonawca jest związany ofeńą do upĘwu terminu określonegow SIWZ, jednak nie dłuzej niz 60 dni
od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem termin składania

2.

xV.

ofeń.

Zawarcie umowy moŻe nastąpic po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
pzedłuzanie. Niemniej jednak, 1eŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do
wystąpienia do \Ą|konawcÓw z wnioskiem o pzedłuŻenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

Termin i mlejsce składania ofeń:
1' ofeńę naleŻy złoŻyc w jednym egzemplarzu,
w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

w

nieprzejzystym, zamkniętym opakowaniu

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

Budynek księgowości,Dzia! 4ąmówień i PrzetargQr44 - ! piętro, pok. nr 5
do dnia4:(&zozor. do godz. ..8z,:'łO
z dopiskiem:

. Postępowanie o udzielenie zamowienia nr PRZZ2286 pn.
Swiadczenie usług semvisowych wyłączników produkcji ELTE0H
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek _ Piekary w latach 2020 - 2021
Nie otwierać pned dniem &,kozor. do qodz..&.:.a
oraz nazwą i adresem \Atlkonawcy.
odpowiedzialnoŚc za właŚciwe oznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi \Al!konawca.

2.
3. ofeńa
4.
5.
6.
7

'

8.

OY

S e k reta

powinna byĆ zarejestrowana

i

P n et a ra owe i : K ata rz

a

pzechowywana

w

warunkach zapewniającej jej stan

nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.
\Afukonawca moze przed upływem terminu składania ofeń zmieniĆ lub wycofaÓ ofeńę.
ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia \Afikonawcę o złoŻeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻone1za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane W zaproszeniu ofeńa zostanie zwrÓcona na adres \Afukonawcy _ bez rozpatzenia.
Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza
na wykazie złozonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzje
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofert.

rz Ko
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xvl.

otwarcie ofeń.

1.

2.
3.
4'
xvil.

otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw dniu

&t R,..2020r. o

goaz.

.&.'.Q*miejscu

o. o.

:

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

i

otwarcie ofert jest jawne następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania
z tym, Że dzień, w ktÓrym upĘwa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
stwierdza ilośc otzymanych ofeń'
otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania,
podaje nazwy (firmy) oraz adresy \AfikonawcÓw, a takŻe informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji iwarunkow płatnościzawańych w ofeńach'
ofeńy otwiera się rÓwnież w pzypadku, gdy \Ąfukonawcy nie skozystąą z prawa uczestniczenia
w części jawnej postępowania. Na wniosek Vltlkonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub
osoba wyznaczona pzekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofeń.

1)
2)
3)

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 elektroniczną na adres: k.dziurkowska@weqlokokskraj.p|
uzupełnianie dokumentów:
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. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- 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) Zamaw|Ąący z Wykonawcami:
Zawiadom ie n ia, wezwan ia oraz nformacje będzie przekazywał wy konawcom :
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
c) drogąelektroniczną:
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poplzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcv-weqlokoks.coiq.bizl
osobą udzielającą informacji dotyczących pzedmiotu zamowienia ze strony ZamawiĄącego jest:
Katarzyna Dzi u rkows ka - mai : k.dzi u rkows ka@weo lokoks krai. pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

b)

i

2'

I

xvlil.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji
1- Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
winny byĆ pzekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
2. \Alkonawca moze zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaśnienietreścislWZ' ZamawiĄący jest
zobowiązany niezwłocznie udzielic wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaśnienietreściS|WZ wpłynęła do
Zamawia1ącego na mniej niż 3 dni pzed terminem składania ofeń.
3' TreśĆzapytań (bez ujawniania ŹrÓdła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4' Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
5' W uzasadnionych pzypadkach ZamawiĄący moŻe pzed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowac treśÓ SIWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlności dotyczy kryteriÓw oceny ofeń,
warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia' Zamawiający moŻe pzedłuŻyĆ
termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną w ten sposÓb
modyfikację Komisja Pzetargowa umieszcza na stronie internetowej.

XlX.

lnformacjedodatkowe
1. ZamawiĄący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2' Komisja moŻeŻądac od V1łkonawcy wyjaśnieńdotyczących treŚcizłozonejofeńy

3.

ofu

Komisja kaŻdorazowowzywa \Afikonawcę' ktÓry w terminie składania ofeń:

Sekreta rz Komisii Przetarqowei

: Kata

zvn a Dzi u rkowska

b

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PRZŻ|2286

o.

1)
2)

4.
5.

xx

Tryb ogłoszenia wyników konkursu

1. osoby

ofeń.

upowaznione informują \ĄkonawcÓw,
rozstrzygnięcia postępowania' lnformacja ta

2'
xxl

niezłoŻyłstosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
złoŻyłpełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odzucenie oferty.
oświadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie warunkÓw udziału
w postępowaniu przez \Ąfikonawcę na dzień wyznaczony pzez Komisje jako dzień uzupełnienia.
Komisja poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym \AĄkonawcę.
2) inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SI\AZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
\A|konawcę i wyznaczĄąc termin na wyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba, Że akceptacja
zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez \Alkonawcę na podstawie ust. 3'

P

na stron ie www.weglokokskraj. pl.
\AĄlkonawcę, którego ofeńa zostanie wybrana
pismem do zawarcia umowy.

rzetw arzan ie da nyc h

W formie przewidzianej w slWZ,

jest pzekazywana

niezwłocznie

o

do

za nĄkozystniejszą, ZamawiĄący wezwie

sposobie

publikacji
odrębnym

osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przebłvazaniem danych osobowych

w

i

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^^/E (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający

informuje, iz:

1'

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą w
Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \Afidział 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-mail: sekretariat@weglokokskrai'p|, WWW'Weglokokskraj.pl, zwaną dalej
Administratorem danych osobowych \Alkonawcy jest

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.ol,
tel. 32 718 16 67.
3. Dane \Afukonawcy przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
2) \Ąłboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzezzawarcie umowy;
3) Pzechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli pzez uprawnione organy i podmioty;
4) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum'
4. Przetv,tarzanie przekazanych przez \AĄlkonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc reprezentantÓw
\At!konawcy, właŚcicieli b pracownikow'
5. Przebł,tarzanie danych osobowych \Alkonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
lu

RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Społki jest koniecznośc przeprowadzenia postępowania

6.

udzielenie zamÓwienia.

o

Dane \Ałkonawcy są rowniez przetwazane 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 określonegow ań. 6 ust' 1 lit. f) RoDo.
7. Puebł,tazanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez 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 ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo'
8. Dane osobowe \ńlkonawcy pzetwazane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyŻszych celow. Administrator moze udostępniÓ Dane osobowe \Ar}konawcy innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \Arlkonawcy będą równiez
udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
przetv,tarzĄącym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powiezeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania pzez nich zleceń dla Administratora.
9. Dane osobowe \Afikonawcy będą pzehltarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. \Ałkonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

,9*
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o.

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pzefł,tarzania, prawo do przenoszenia danych' prawo
wniesienia spzeciwu.
11. \Atlkonawca 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 pzeŃ,tarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
12. Podanie pzez \Afikonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xxil.

Postanowienia końcowe.
1' ofeńa nie podlega zwrotowi.
2' ocenie nie podlegają oferty, ktÓre zostaĘ złoŻone przez Vltlkonawców wykonujących wczeŚniej
zamÓwienie dlaZamawia1ącego z nienalezytą starannoŚcłą, a w szczegolności polegających na:
1'
niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Vllkonawcy,
2. dostarczeniu towarów o niewłaŚciwej jakoŚci,

3.
4.
5'

3.
4.
5.

niewywiązaniu się z warunków gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznośćponiesienia
pzez Zamawiającego dodatkowych nakładÓw f n ansowych,
rozwiązaniu umowy z \AĄlkonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie
\Ą!konawcy, w okresie ostatnich tzech lat pzed wszczęciem postępowania.
Z tytułu odrzucenia ofeń \Ąłkonawcom nie pzysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach okreŚlonych w pzepisach
o dostępie do informacji publicznej.

Wszelkie koszty związane

ze

spoządzeniem, złozeniem ofeńy

w postępowaniu ponosi \Ałkonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załaczniki:
Załączniknr 1
Załączniknr 2
Załącznik nr 2a

Załączniknr 2b
Załączniknr 3
Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 6

,*

i

_
-

oraz

uczestnictwem

Zakres rzeczowy pzedmiotu zamówienia

Formulaz ofeńowy
Cennik istotnych dla Zamawiającego częŚci zamiennych nowych (podlegających
ocenie)

Wzor Cennika pozostałych częścizamiennych, podzespołÓw

i

czynnoŚci

senuisowych nie podlegających ocenie
oŚwiadczenie Producenta maszynlurządzeń
oświadczenie\Ąłkonawcy posiadającego zdolnośc zakładu remontowego
oświadczenie V1łkonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy
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o. o.

Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PMEDMIOTU ZAMOWIENIA
Pzedmiot zamówienia.

t.

Pzedmiotem zamówienia jest:

świadczenie usług senrisowych wyłączników produkcji ELTEGH
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 _2021

dla

Lokalizacja miejsca wykonywania usług.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary , 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen' J. Ziętka

'13.

Zakres rzeczow przedmiotu zamówien ia.
'l. Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające
z aktuaInie obowiązujących przepisów prawa tj.
1) Ustawy z dnia 9 czenłca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (.t. Dz' U. z2019 r. poz.

868)wraz z aktamiwykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamówienia, tym:
Rozpoządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych
(Dz.U. 22017 r. poz. 1118),
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń
naturalnych w zakładach gorniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1247),
Rozpoządzenia Rady MinistrÓw z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania
wyrobÓw do stosowania w zakładach gÓrniczych, Wraz z poŻniejszymi zmianami (Dz. U.
22004r., nr 99, poz. 1003),
Ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (j't. Dz. U'z2019 r. poz. 155)
wlazz aktamiwykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
rozporządzenia Ministra Gospodarki
dnia 21 paŹdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U' z 2008 r. Nr 199, poz' 1228 wraz z pÓŹn'

a)

b)
c)

2)

a)

3)

z

zmianami).

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoŚci inadzoru rynku (t.j. Dz.U.
z 2019 f. poz' 544) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania
zamÓwienia, w tym:

a)

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla
urządzen i systemÓw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. 22016 r. poz.817).

W przypadku zmian aktÓw prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamowienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacjiumowy.
2

Wymagane parametry techniczno - użytkowe zamówlenia.
1) Naprawy (usługi senruisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu
gÓrniczego bezwyłączenia obiektu z ruchu.
2) Dostawa częŚci do Zamawiającego będzie się odbywać wraz z usługą senruisową
lub w formie zabezpieczenia jednostkowych ilościczęścizamiennych i podzespołÓw do
napraw mozliwych i dozwolonych do pzeprowadzenia przez uzytkownika maszyny/
urządzenia, na podstawie Wezwania Serwisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub
drogą elektroniczną (pocztą e-mail). Wezwanie Serwisowe zostanie pzesłane do \Ąń7konawcy
w czasie do 24 godzin od czasu zgłoszenia telefonicznego lub w pierwszym dniu roboczym po
zgłoszeniu telefonicznym.
3) Naprawa senryisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana w sposÓb gwarantujący
bezpieczną eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytwozenia nowej maszyny (urządzenia),
a maszyna (urządzenie) po naprawie serwisowej będzie odpowiadac dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji uzytkowania), na podstawie, której była eksp|oatowana przed

4)
5)

&-

S e k re t a

rz Ko

naprawą serwisową.

CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamÓwienia muszą być zgodne z dokumentaóją,
techniczno-ruchową/instrukcją uŻytkowania-producenta, a ich zastosowanie (zabudowa)
W maszynie/urządzeniu zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje
wytworzenia nowej maszyny.

lub zastosowanie częścizamiennych
ramach usług seruvisowych w okresie gwarancyjnym

V1Ąlkonywanie płatnych napraw serwisowych

i

podzespołÓw dostarczanych
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dla

maszynyluządzenia

prod ucenta lub

6)

nie może powodowaĆ

wydzierzawiającego'

o. o.

utraty gwarancji udzielonej przez

Zastosowanie częścii podzespołÓw będących pzedmiotem postępowania nie moŻe naruszaÓ
deklaracji zgodnoŚci WE/dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszynlurządzeń,
ktÓrych pzedmiot zamowienia dotyczy.
Vllkonawca zobowiązany jest do zwrotu zamawiającemu części, podzespołow po wymianie
z wyjątkiem uszczelnień oraz zuŻytych olejÓw i smarÓw - nie dotyczy usług gwarancyjnych'

7)
8) W

pzypadku braku ograniczeń formalno-prawnych dopuszcza się stosowanie części
zamiennych i podzespołów poremontowych (regenerowanych). ZasadnośĆi zakres ich
stosowania winny być kaŻdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy, a ich ceny
jednostkowe nie powinny przekraczać 60% cen nowych części/podzespołÓw
a okres udzielonej gwarancji będzie nie krÓtszy niŻ połowa okresu gwarancji dla części/
podzespołow nowych.
Dostawa częścizamiennych do Zamawiającego musi byÓ odpowiednio zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

9)
3.

lV.

Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywaó czynnościsenrisowe:
1) osoby, ktÓre będą wykonywać czynnoŚci senłisowe muszą posiadać uprawnienia
do pracy w warunkach podziemnego zakładu gÓrniczego wydobywającego węgiel kamienny,
posiadaÓ odpowiednie do zakresu prac doŚwiadczenie i kwalifikacje, aktualne badania
okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu uŻytkowania pochłaniaczy
i aparatow ucieczkowych oraz wymagane.
2) \Ałkonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracownikÓw senivisu posiadających
Wymagane na dole kopalni kwalifikacje. \Afukaz stanowi Załącznik nr 2 do umowy'
3) \Alkonawca zapewnia dla swoich pracownikÓw odzieŻ roboczą, odzieŻ ochronną, środki
ochrony indywidualnej i narzędzia pracy. Winne byÓ one zgodne z aktualnie obowiązującymi
pzepisami w tym zakresie.
4) odzieŻ robocza, odzieŻ ochronna, zabezpieczĄąca oraz środkiochrony indywidualnej
muszą byÓ zgodne z obowiązującymi pzepisami prawa powszechnego

Wymagane dokumenty na etapie realizacji usługisenłisowej.
Wraz z każdą usługą senłisową związaną z dostawą częścizamiennych Wykonawca
dostarczy dokumenty:
1) Kańa gwarancyjna dostarczonej częŚci/podzespołu,
2) DowÓd dostawy \M - potwierdzony na bramie wjazdowejZamawiającego,
3) Zaświadczenie fabryczne lub deklarację zgodnoŚci WE lub Świadectwo zgodnościdla
urządzeń e e ktrycz nyc h i urządzen b u d owy p rzeciwwy b u ch owej,
4) Protokół wykonania usługi serwisowej (3 egzemplarze)

1.

l

W

przypadku dostawy częŚci zamiennych

do napraw wykonywanych samodzielnie

przez

uzytkownika, gdy pzedmiotem wykonania usługi są ceńyfikowane zamienniki częŚci zamiennych

oryginalnych lub katalogowych - Ceńyfikat(y) zgodności właściwoŚci oferowanych części
zamiennych z wymaganiami stosownych norm i pzepisÓw, wydanych (odpowiednio do
przedmiotu ceńyfikacji) plzez akredytowane jednostki ceńyfikujące/jednostki notyfikowane,
wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania W maszynach/urządzeniach, których
przed miot zamÓwienia

2

dotyczy.

Po zakończeniu realizacji zadania (wrazz odbiorem końcowym):
1) Protokół odbioru Usługi Senłisowej.
ProtokÓł powi nien zawierać:
numer kolejny,

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
V

o?

datę i godzinę zgłoszenia usługi serwisowej (Wezwania Senłisowego),
uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,

rodzĄ uszkodzenia,

datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy serwisowej,

wyszczegolnieniepzeprowadzonych prac,
datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacjązlecenia,
komentaz odnośniewstępnego określenia strony odpowiedzialnej za powstanie
zdarzenia,
potwierdzenie wykonania usługi pzez senruisanta i osobę WyŹszego dozoru ruchu.

Wymaganla organizacyjne.
Pzez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą
maszy nęl uządzen ie d o jeg o po p rzed n iej sprawn ości.

1'

S e k re ta

rz Ko

m is

i

i P rz et a rq owe i : Kat a rz

vn

a Dz

i

u

tkow s ka

11

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PPZZ|2286
2

3

4

5

o.

Usługi senivisowe realizowane mogą byc rÓwnieŻ w formie zabezpieczenia dla słuzb technicznych
Zamawiającego jednostkowych iloŚci częścii podzespołÓw, po zgłoszeniu w opisany wyzej
sposób takiej potzeby.
W ramach wykonywania usługi senruisowej transpoń do i od Zamawiającego częŚci zamiennych
jak i osob świadczących usługi senłisowe odbywać się będzie na koszt Vllkonawcy.
Senłis moŻe być wezwany do realizacji usługi serwisowej przez osobę upowaznioną
pzez Zamawiającego (Kopalnię). Wezwanie Senruisowe powinno byc złoŻone telefonicznie,
a następnie potwierdzone faksem lub drogą elektronicznądo 24 godzin' W przypadku zbieznoŚci
tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien byĆ do końca
pierwszej zmiany następującego dnia roboczego.
osoba dozoru Wyzszego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy serwisowej,

przydziela osobę koordynującą olaz zapewnia fachową wspÓłpracę ze słuzbami kopaln|'
Świadczenie usług senłisowych kończy się zawsze spoządzeniem Protokołu serwisowego

podpisanego przez obydwie strony. W protokole winna byĆ okreŚlona godzina jego sporządzenia,
ktÓra określaćbędzie czas zakończenia realizacji usługi serwisowej. Upoważnionym w imieniu
Kopalni do potwierdzenia iloŚci roboczogodzin pzepracowanych pzy usługach serwisowych na
terenie zakładu Zamawiającego oraz ewentualnie zuŻytych materiałow związanych
z wykonaniem usług objętych niniejszą umową jest osoba koordynująca usługi serwisowe.
6.

W

pzypadku braku częŚci/ podzespołow niezbędnych do naprawy maszynl uządzeń
\At}konawcę, dopuszcza się mozliwoŚć (za zgodą V1Ąlkonawcy) zastosowania częŚci/
podzespołÓw będących własnoŚcią Zamawiającego, w celu usunięcia awarii, do czasu
dostarczenia części/podzespołowpzez \Ań7konawcę. W tym pzypadku zastosowanie tych części
i podzespołÓw nie naruszy ochrony gwarancyjnej maszyny lub uządzenia gdzie zostaną

pzez

zastosowane aZamawiający obciązy kosztem wymiany i wykonania remontu części/ podzespołu
V{konawcę według obowiązujących w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o' kosztow prucy oraz
cennikÓw usług remontowych.

7.
8.

o
'10

11

vl.

Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu usługi serwisowejza wykonaną usługę.
W przypadku, gdy niniejsza umowa zawarta została na podstawie ofeńy wspolnej strony ustalają,
ze czynności naprawcze, dla ktÓrych Wymagane jest uprawnienie, o którym mowa w Prawie
geologicznym i gÓrniczym będą wykonywane tylko przez podmiot posiadający takie uprawnienie'
Przyjazd ekipy serwisowej V1tlkonawcy następuje w terminie zgodnym z umową.
Ekipa senłisowa \Alkonawcy zgłasza swoj pzyjazd u osoby określonejw zgłoszeniu i wspolnie
z nią u dyspozytora Zamawiającego' Zgłoszenie przyjazdu ekipy senruisowej u dyspozytora
oznacza rozpoczęcie czasu real izacj i usłu g i serwisowej.

W

przypadku gdy W trakcie świadczenia usług senivisowych przez Wykonawcę zajdzie
konieczność wymiany częścilub podzespołÓw nieujętych w cenniku do zawańej umowy
serwisowej, ze względu na wyjątkową sytuację i koniecznośĆnatychmiastowego wykonania
usługi, świadczenie usług serwisowych w zakresie pzedmiotowych częścii podzespołÓw będzie
odbywac się na podstawie odrębnie zawańych umÓw pomiędzy stronami niniejszej umowy.

obowiązki Wykonawcy.
1. \Alkonawca zapewnia całodobową obsługę serwisową maszynlurządzeń objętych niniejszą

2.

umową, eksploatowanych na terenie ZamawiĄącego, We wszystkie dni tygodnia'
Do obowiązkÓw \Ąń7konawcy W zakresie Świadczenia usług serwisu naleŻy:

1)

2)
3)
4)
5)

dostawa transpońem własnym i na własny koszt pracownikÓw senłisu i urządzeń
niezbędnych do wykonania pzedmiotu umowy do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub KWK Bobrek - Piekary Ruch Piekary,41-940 Piekary
Śląskie, ul' cen. J.Ziętkai3.
na wezwanie ZamawiĄącego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszyn/ urządzeń
i ich podzespołÓw w miejscu ich pracy,

kontrola maszyn/ urządzen i ich podzespołÓw w miejscu ich pracy na podstawie zapisow
umow bądŹ dokumentacji,

zabezpieczenie dla słuzb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilościczęŚci
i podzespołÓw,

o kazdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznymzdarzeniu, ktÓre spowodowało
lub mogło spowodowac zagroŻenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub
bezpieczeństwa powszechnego \Ąłkonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomiÓ
Dyspozytora Ruchu Zakładu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami oraz na zasadach
ujętych w obowiązujących w kopalni Zaządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu

GÓrniczego. Po zakończeniu miesiąca, \Ałkonawca przedłoŻy W Dziale BHP
ZamawiĄącego 1-go dnia następnego miesiąca, pisemne sprawozdanie o zaistniałych
wypadkach przy pracy. Po zatwierdzeniu protokołu ustalenia okolicznościi przyczyn
wypadku przy pracy jego kopię naleŻy dostarczyÓ do Działu BHP Zamawiającego.
Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie okreŚlenia pzyczyni
okolicznoŚci wypadku, ktoremu uległ pracownik \Afukonawcy, sporządza słuzba BHP
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\Ąfukonawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady MinistrÓw z dnia z dnia 1 lipca 2009r.
wsprawie ustalania okolicznościipzyczyn wypadkÓw przy pracy (Dz. U' Nr 105, poz'
870).

3

Zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo geologiczne

1)

2)
3)

4

5

b

i

gornicze \Ałkonawca zobowiązany jest:

świadczyćusługi na terenie Zamawiającego przez pracownikow z odpowiednim
do zakresu prac doświadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach, zapoznanych

z dokumentacją techniczną i technologiczną prowadzenia napraw maszyn,

prowadziĆ szkolenia okresowe, badania lekarskie pracownikÓw serwisu zgodnie
W tym zakresie przepisami ozz pzestrzegaÓ terminÓw ich

z obowiązującymi
przeprowadzania,

stosować bezpieczne

i

zgodne

z

obowiązującymi pzepisami technologie napraw

wykonywanych pzez pracownikÓw serwisu, za co odpowiada kierownik ekipy serwisowej
W znaczany pzez \Affkonawcę'
Za zgodne z obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi serwisowej na terenie
Zamawiającego odpowiada kierownik lub przodowy brygady seruvisu, wyznaczany
pzez osobę uprawnioną ze strony \Afukonawcy.

Na

Protokole usługi serwisowej, V1łkonawca określiwstępnie czy wykonana usługa

jest gwarancyjna lub pozagwarancyjna.

Protokół usługi senłisowej V!}konawca spoządzi W trzech egzemplazach (po jednym
egzemplazu dla kaŻdej ze stron, trzeci egzemplarz \Ą|konawca dołączy do faktury

za wykonaną usługę).

7

8.

\Ałkonawca zobowiązany jest do zwrotu ZamawiĄącemu częŚci, podzespołÓw po wymianie
z wyjątkiem uszczelnień oraz zuŻytych olejow i smarów - nie dotyczy usług gwarancyjnych oraz
sytuacji, w ktÓrych cena częścizamiennej w dołączonym cenniku do umowy dotyczy wyłącznie
roŻnicy pomiędzy ceną nowej części,podzespołu a kosztem remontu (co zostanie oznaczone
w cenniku jako cześĆremontowana).
W pzypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji Vllkonawca zobowiązuje się
do ustalenia terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej
e-mail
lub pod nrfax. 10321 ...
... wterminie do'14 dni od dnia zwrotu
podzespołow i częścizamiennych ' Pzekroczenie tego terminu skutkowaÓ będzie uznaniem
roszczeń gwarancyjnych przez \Alkonawcę. W tym przypadku \Afukonawca wystawi fakturę
korygującą.

VII.

Zakres od powiedzialnościWykonawcy.
1. Za transpoń częściipodzespołow dostarczanych w ramach usług senivisowych odpowiada
\Ałkonawca.
2. Wszystkie częścii podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu
w ramach świadczonych usług serwisowych powinny byÓ identyfikowalne.

3.
4.
vllt.

dla

z

przepisami
zgodnego
ich uzytkowania dokumenty (deklaracje zgodnoŚci, protokoły badań, protokoły nastaw, itp.)'
Vłlkonawca oświadcza, ze posiada Wymagane prawem uprawnienia do realizacji usług objętych

niniejszą umową. W przypadku utraty waznoŚci takich uprawnień ma obowiązek pisemnego
poinformowania o tym Zamawiającego'

obowiązki Zamawiającego.
ZamawiĄący w związku ze świadczonymi pzez słuzby senłisowe \Alkonawcy usługami zobowiązany

jest:

1.

2'
3'
4'
5.

&

\Ąłkonawca pzekaŻe równieŻ wszystkie Wymagane

Zapewnic warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li serwisu \AĄlkonawcy na terenie
Kopalni w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczne i gornicze,
za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, na terenie ktorego usługa jest
świadczona. W przypadku stwierdzenia pzez ekipę senłisową, Że warunki uniemozliwiają pracę,
ekipa moŻe jej nie podjąÓ' oczym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.
Zapewnic osobę dozoru ruchu ze strony Kopalniw charakterze opiekuna i koordynatora prac.
W razie zaistnienia wypadku plzy pracy, ktÓremu uległ pracownik \Alkonawcy, Kierownik Ruchu
Zakładu GÓrniczego na terenie kopalni, w ktÓrej zdarzył się wypadek podejmuje działania
zgodnie z pzepisami ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
W pzypadku odmowy podpisania częścibądŹ całościustaleń Protokołu usługi seruvisowej przez
Zamawiającego (Kopalnię) z roŻnych przyczyn, Zamawiający zobowiązany jest opisaÓ
w Protokole usługi senrisowejwłasne ustalenia iwnioski.
Zwrocic w terminie do '14 dni pobrane iwymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych
podzespoły i częścizamienne (w pzypadku konieczności zwrotu). Dotyczy to równiez
podzespołów i częściw odniesieniu do których Zamawiający zamierza wnosiÓ roszczenia
gwarancyjne. Przekroczenie tego terminu skutkowac będzie odmową roszczeń gwarancyjnych.
W tym przypadku Zamawia1ący pokryje koszty wymienionych podzespołow i częŚci zamiennych.
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W pzypadku zaistniałego wypadku, w razie nieobecności na miejscu zdazenia osoby dozoru

Vllkonawcy o zaistnieniu wypadku przy pracy, wystąpieniu zagroŻenia zycia lub zdrowia załogi
V[konawcy, Dyspozytor Ruchu Kopalni powiadomi osobę dyzurną \Afikonawcy. Do czasu
pzejęcia dochodzenia wypadku pzez słuŻby BHP Wykonawcy, ZamawiĄący zobowiązany jest
zapewniÓ: niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego zabezpieczenie
miejsca wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Vllkonawcy udostępnienie
niezbędnych informacji i materiałÓw słuzbie BHP \Ań7konawcy.
Nieodpłatne zapewnienie pracownikom ekipy serwisowej bezpiecznych warunkÓw pracy
i udostępnienie pracownikom \Ąłkonawcy, W czasie wykonywania usługi serwisowej moŹliwoŚci
kozystania z: zaplecza socjalnego i technicznego (łaŻnia, szatnia, markownia, łącznośĆ
telefoniczna), opieki lekarskiej (tylko dla pracownikÓw serwisu wymagających interwencji
lekarskiej na terenie Kopalni).

lx.

Realizacja przedm iotu zamówien ia.
Realizacja usług serwisowych odbywac się będzie na podstawie Wezwania Serwisowego
telefonicznego, potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Serwisowego pzesłanym
\Ań7konawcy faksem lub e- mail. WWezwaniu Serwisowym Zamawia1ący, powołując się
na numer niniejszej umowy, okreŚli obiekt usługi, przyczynę wezwania, z ewentualnym
określeniem objawÓw awarii lub uszkodzenia oraz spodziewanego zakresu zeczowego l
usługowego serwisu. Wezwania Serwisowe naleŻy dokonywaĆ do V1łkonawcy, na nizej podany

1.

adres:

2.
3.

tel....

e-mail.

...

fax... ...

Telefoniczne Wezwanie Serwisu Zamawia1ący potwierdzi pisemnym dokumentem (w formie
druku Wezwanie serwisowe) przesłanym V{konawcy faksem lub e- mailem, nie poŹniej niz
w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku zbieŻnościtego terminu z dniami ustawowo
wolnymi od pracy, dokument ten pzesłany winien byc do końca pierwszej zmiany pienłszego
dnia roboczego po tym terminie.
W pzypadku' gdy w innych umowach dotyczących pzedmiotu zamÓwienia np' dzierŻawy, najmu
maszynluządzeń brak jest zapisÓw okreŚlających terminy realizacji, usługi odbywaĆ się będą na
ponizszych zasadach:
1) pzybycie ekipy serwisowej do miejsca naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy)
maszynylurządzenia nastąpi w ciągu do 4 godzin licząc od momentu telefonicznego
zgłoszenia awarii do senlvisu VĘkonawcy lub w pzypadku działań prewencyjnych
w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
2) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (pzy działaniach prewencyjnych)
pzyjazd ekipy serwisowej powinien nastąpiÓ do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
3) usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawnoŚci) nastąpi w terminie mozliwie najkrotszym
od momentu przyjazdu ekipy senruisowej na kopalnię, jednak nie dłuzej niz 8 godzin
od momentu podjęcia działan przez seruis VĘkonawcy w miejscu pracy (okres ten
wydłuza się o czas transpońu częścinaterenie kopalni przezZamawiającego),
4) udostępnienie części,niezbędnych służbom technicznych ZamawiĄącego dla utrzymania
ruchu maszynyluządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego
zgłoszenia takiej potzeby do \AĄlkonawcy w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy)
maszynyluządzenia lub W pzypadku działań prewencyjnych W innym wzajemnie

5)

uzgodnionym terminie,

w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym)
udostępnienie częściniezbędnych słuzbom zamawiającego dla utrzymania ruchu
maszynylurządzenia, następuje do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

x.

Gwarancja i warunki odszkodowania.

1'

V\ń7maganagwarancja:
na wykonaną usługę serwisową: minimum 12 miesięcy,licząc od dnia dokonania przez
Zamawiająceg o protokolarnego od b ioru wy ko na n ia u słu g i,
na dostarczone fabrycznie nowe częścizamienne: minimum 12 mlesięcy, od dnia

1)
2)
pzekazania Za awi ące m u,
3) na dostarczone regenerowane
m

przekazania Za mawi

aj
aj

ące m

u

częścizamienne: minimum

6

miesięcy od

dnia

.

z niniejszej umowy w celu płatnej naprawy maszyn/urządzeń dzierŻawionych
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi zgodnie z zapisami umowy dzierżawy. Gwarancja
W przypadku konystania

na wykazane W dokumentacji technicznej częŚci szybkozuŻywające się ma zastosowanie
w przypadku wad materiałowych iwykonawstwa.

2.

o&

tylko

Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub uzytkowania niezgodnego
z warunkami okreŚlonymi pzez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej'
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o.

Z

gwaranĄi wyłączone są rÓwniez częściulegające normalnemu zuŻyciu podczas eksploatacji
wyłączeniem wad materiałowych), wyspecyfikowane w załączniku do niniejszej umowy
oraz wszystkie elementy, ktÓre zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynnikÓw
zewnętrznych, n iezwiązanych z eksploatacją maszy ny l urządzen ia.
W okresie gwarancji \A|konawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny serwis gwarancyjny

(z

wraz

z

zapewnieniem pełnego asońymentu częścizamiennych oraz kosztami dojazdu

itransportu tych części do Zamawiającego.

5

6
7

Zgłoszen ia awarii przyjmuje:
, tel.

Reklamacje przyjmuje:

W;;";;";;

...

.......,

; ;il;;"'il;;.;.;l

fax

"'"ńlil,

......., e-mail: .........

i ó"o.""p"', ;"*,ff'jo1ui" no*|

na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

\Ałkonawca gwarantuje, Że pzedmiot zamÓwienia:

1)
2)
3)
I

I

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

xt

i

z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami nalezycie spełni
wymagania określone przez Zamawiającego,
jest przydatny do konkretnych celÓw planowanych przezZamawiającego,
jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej pzepisami prawnymi, normami i
wymaganiami organÓw państwowych'
jest zgodny

Przyjęcie lub odbiÓr pzedmiotu zamÓwienia w zadnym pzypadku nie zwalnia V{konawcy
określonych
przez Zamawiającego.
JeŻeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje zarÓwno wady powstałe z przyczyn, ktÓre W chwili przyjęcia
lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia' jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe
lub ujawnione pzed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
Jezeli \Ań7konawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązkow
wynikających z gwarancji, Zamawia1ący uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt
i ryzyko \Alkonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarÓwno z SIWZ, umowy
jak i rękojmi.
W pzypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŻe zlecic
wykonanie badań n iezaleŻ nemu ekspeńowi wskazanem U przez Zamawiającego.
W pzypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady przedmiotu zamÓwienia koszty
badań ponosi\Alkonawca. V1tlsokoŚĆ kosztÓw badań okreŚli kaŻdorazowo niezaleŻny ekspeń.
Udzielona gwarancja musi uwzględniaÓ spełnienie parametrÓw technicznych, potwierdzonych

od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań

w złoŻonej ofercie.

W przypadku wystąpienia wad w wymienionych elementach V1łkonawca jest
na własny koszt wymieniĆ lub naprawić dotknięte wadą elementy'

zobowiązany

przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek nie powstałych z winy
ZamawiĄącego, \Alkonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć zaistniałe wady lub
usterki do 7 dni od daty zgłoszenia.
okres gwarancji ulega wydłuŹeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.
V[mieniony w ramach gwarancji pzedmiot zamówienia winien zostaÓ objęty nową gwarancją
na zasadach okreŚlonych w umowie.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne

W

lub prawne przedmiotu zamÓwienia.

oŚwiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje się za rÓwnoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. JeŻeli V1l!konawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny
warunki i uprawnienia w nim okreŚlone nie mogą byc spzeczne lub mniej korzystne dla
ZamawiĄącego niz warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy iobowiązujących
pzepisÓw prawa polskiego.

Wykonawca gwarantu je, że:.
1. wszystkie usługi senivisowe (naprawy) wykonane będą w sposÓb okreŚlony w DTR/Instrukcji
uŹytkowania, a naprawiona maszyna/ urządzenie będzie odpowiadaĆ DTR/Instrukcji

2.
3.
4.

,tY

ó*"i"n"ią

uŻytkowania,

i

w okresie realizaĄi zamówienia wszystkimi częściami podzespołami
niezbędnymi do Świadczenia usług serwisowych,
oferowane do świadczenia usług serwisowych częścizamienne będą częściami zamiennymi
maszynylurządzenia, ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy
poziomu bezpieczeństwa maszynylurządzenia wymaganego przez pienłotne regulacje będące
podstawa wprowadzenia maszyny/ uządzenia do obrotu,
stosowanie oferowanych
świadczenia usług senłisowych częścizamiennych
nie spowoduje wytworzenia nowej maszynylurządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane
ponowne wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
dysponowac będę
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5.
6.

zrealizowane

w

ramach umowy usługi senłisowe zostaną

w zgodzie z dobra

inżynierską, w sposÓb gwarantujący bezpieczna eksploatacje maszyny/uządzenia.

o.

praktyką

będzie dysponowac w okresie realizacji zamÓwienia niezbędną iloŚcią osób posiadających
uprawnienia do wykonywania W podziemnych zakładach gÓrniczych usług serwisowych
maszynlurządzeń będących przedmiotem zamowienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym zakresie.

,k
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy: PPZZ|2286

FORMULARZ OFERTOWY
M

iejscowośc

Dane Wykonawcy

Data

Wykonawca,
przypadku
w
a
oferty
wspóInej Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
WykonawcÓw
składających ofertę
wspÓ

ln

ą

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Właściwyurząd
skarbowy
Status przedsiębiorcy
ikroprzedsiębiorca /
Mały przedsiębiorca /
Śred n i przedsiębiorca/
DuŻy przedsiębiorca)
(M

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, 41-940 Piekary Śląskie

KWK Bobrek-Piekary

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

Świadczenie usług senłisowych wyłącznlków produkcji ELTECH
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 _ 2021

&
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oferujemy wykonanie pzedmiotu zamÓwienia zgodnie

z

o. o.

wymaganiami okreŚlonymi przez

Zamawia1ącego W Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia za cenę:

Lp.

Wartośćnetto
w PLN

Przedmiot zamówienia

2

Suma cen jednostkowych
(pozycje 1-2 podlegające ocenie)

o/

DziałĄąc w imieniu \AlkonawcyAAłkonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że:
podałem cenę ofeńową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

1)
2)

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

zamÓwienia,

ceny jednostkowe pzedstawiamy dodatkowo w formacie excel na nośnikuelektronicznym (CD)
zamieszczonym przez Zamawiającego w profilu nabywcy, oraz oŚwiadczamy,
iz pzedstawione dane na nośniku elektronicznym są zgodne ze złoŻoną ofeńą.
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 przedmiotu zamÓwienia
W całościlub częścinp. protokołu odbioru pzedmiotu zamówienia potwierdzonego przez
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
\Ałklucza się stosowanie zaliczek i pzedpłat.
oferuję termin realizaĄi zamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami Sl\AŻ,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SlWZ
zapoznałem się z SI\AZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne pośtanowienia, ktÓre
zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzezeń, a w szczególnoŚci warunki realizacji zamÓwienia
opisane w Załączniku nr 1 do sl\^lz
'
oferowany pzedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla \AłkonawcÓw, zamieszczoną na stronie www.weąlokokskrai.pl
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie V[konawcy

w formulazu

z ww. lnstrukcją,

10) zapoznałem się
Sp. z o. o.

3.

Wańośó
zamówienia
brutto w PLN

Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy
senłisu w dni robocze iświąteczne
uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta
do Zamawiaiaceoo
Suma cen jednostkowych istotnych dla
ZamawiĄącego częŚci zamien nych nowych
(wg załącznika nr 2a do SIWZ)

1

2

Stawka
podatku VAT
lYol

z

wyciągiem

z

Regulaminu udzielania zamowień W WEGLoKoKs KRAJ

DziałĄąc w imieniu \Afikonawcy oświadczam, że:
1) wszystkie usługi senivisowe (naprawy) wykonane będą w sposób okreŚlony w DTR/lnstrukcji
uŻytkowania, a naprawiona maszynalurządzenie będzie odpowiadać DTR/Instrukcji uzytkowania,
2) wszystkie usługi senłisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą
zgodnie z Wymogami określonymiw Załączniku nr 3 do Rozpoządzenia Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych
zakładach gorniczych (Dz. U. z2017 r., poz.1118)'
3) dysponowaÓ będę W okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami
niezbędnymi do świadczenia usług serwisowych,
4) oferowane do Świadczenia usług senłisowych częŚci zamienne będą częŚciami zamiennymi
maszynylurządzenia' ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy
poziomu bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pienruotne regulacje będące
pod stawa wprowadze n ia maszy ny/ urządzenia do obrotu,
5) stosowanie oferowanych do Świadczenia usług serwisowych częścizamiennych nie spowoduje

6)
7)

S e k re ta

wytworzenia nowej maszynylurządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne
wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
zrealizowane w ramach umowy usługi serwisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inzynierską,
w sposÓb gwara ntujący bez p iecz na eksp loatacje maszy ny/u rządzenia,
będę dysponowac W okresie realizacji zamÓwienia niezbędną iloŚcią osob posiadających
uprawnienia do wykonywania w podziemnych zakładach gÓrniczych usług senłisowych maszyn/
urządzeń będących przedmiotem zamowienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.
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Nr sprawy P?2Z'12286

4.

DziałĄąc w imieniu \AlkonawcyAĄkonawcÓw występujących wspólnie oświadczam, że:

1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamÓwienia.
5. DziałĄąc w imieniu V!}konawcyAAłkonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że:
1) nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne

2)

z wyjątkiem pzypadkow, gdy uzyskali oni pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \AlkonawcÓw, ktozy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wiezyciel i poprzez kwi dację majątku
l i

6'

u

padłego.

oŚwiadczam, Że jestem związany oferiąprzez okres 60 dni.

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w
Nazwa nr

dokumentu:

pkt.

'.

S|WZ

nr strony w ofercie:

1.

2.
3.

4.

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowan ia V1l!konawcy)
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o. o.

Załącznik nr 2a do SIWZ

CENNlK lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo NoWYcH czĘśclzAMlENNYCH
(Podlegający ocenie _ Vllcenia \A!konawca)
Lp.
1

2
3
4
5
6
7
8

I
1 1

2

13
I4
1

5

16
17
18
19

20
21

22
23

24
25
26
27

28
29
30

Cena jednostkowa
netto PLN

Nazwa częścipodzespołu
Centralne zabezpieczen ie u płVwowe CZU 1 -ET
Kompletnv moduł do wvłacznika elektrvczneoo tvpu WE 500V
Kontroler faz KF
Łacznik hebelkowv 56
Łącznik krzvwkowv s1' 52' s3' s4' 55
Płvtka wvŚwietlacza PW-ET z wvŚwietlaczem LCD
P rzekaŻn|k ko ntro i zab ezpieczen a u płVwowe q o KZ U 3 - ET
P rzekażnikowv se pa rator o bwod ow so P***- ET
Przycisk STOP do obudowv ognioszczelnei
Rozłacznik Q1
Separator kontroli ciaqłoŚci PE
Skrzvnka SW wraz z płvtka elektroniczna
Sterownik SR1
Stvcznik qłownv K0
Stvcznik qłÓwnv tvpu ELR
Stvcznik ołownv tvpu A50
Stvcznik qłÓwnv tvpu K1
Stycznik qłÓwnv tvpu MC
Transformator TR1 500V
Transformator TR1 1 000V
U płvwowe zabezoieczen ie b lo ku iace tv p u UZ2B-ET
l

10
,|

Nr rysunku/
Nr katalogowy

U

i

płvwowe zabezpieczen ie bloku iace

tv p

u ET -UZB.

1

Urządzenie separacvino - sterownicze SSU1-ET
Urządzenie separacvino - sterownicze SSU2-ET
U rzadzenie separacv no - ste rown icze S S U4/2-ET
Wpust kablowv do obudowv oqnioszczelnei tvpu ZW-25
Wpust kablowv do obudowv oqnioszczelnei tvpu ZW-35
Wpust kablowv do obudowv oqnioszczelnei tvpu ZW-45
Zabezpieczenie przeciąŻen iowe i zwarci owe K0 ty p u m n M U Z-S R
Zasilacz is kro bez p iecznv Z2
Suma cen netto do oceny ofeń
i

i

i

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

Gennik załaczonv w odrebnvm pliku do SIWZ w formie Excel (*.xls)
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Załącznik nr 2b do SIWZ

cENNtK czĘŚcl zAMl EN NYGH NoWYcH, czYN N oŚcl srRwlsowYcH
I REGENERoWANYCH czĘŚcl zAMlENNYGH
NIE PoDLEGAJĄCY ocENlE

Cennik pozostałych częścizamiennych nowych i czynności senłisowych / regenerowanych części
zamiennych (nie podlegający ocenie), ktore wg \A|konawcy są niezbędne do wykonywania usług
senivisowych _ Wypełnia Wykonawca
Cennik

Lp

zamren

Cennik

Lp

Cennik

Lp

ch

Nazwa części

Nr rysunku
Nr katalogowy

podzespołu

Cena jednostkowa netto

PLN

nosct

Nazwa przyrządu

erowan

h

Nr rysunku
Nr katalogowy

Czynnośó senłisowa

zamren

Nazwa części

podzespołu

Cena jednostkowa netto

PLN

Cena jednostkowa netto

PLN

(pieczęc i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia \Ą|konawcy)

Wzor cennika załaczonv w odrebnvm oliku do S|WZ w formie ExceI (*.xls)

.fu

Sekretarz Komisii Przetaroowei: Katarzvna Dziurkowska
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Nr sprawy PRAZ2286

Załącznik nr 3 do SIWZ

MiejscowośĆ:

,

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczen

dnia

ie :

Adres siedziby:

OSWIADCZENIE PRODUCENTA
MASZYN/URzĄDzEŃ

Dotyczy:

(podać nazwę postępowania)
nr sprawy:

oświadczamy, Źe jesteśmy Producentem maszyn/uządzeń, których przedmiot zamówienia dotyczy

(pieczęć i podpisy osoby/osob upoważnionych
do reprezentowan ia V1l!konawcy)

(&
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o. o.

Załącznik nr 4 do SIWZ

MiejscowośÓ

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:
Adres siedziby

oŚWlADczENlE WYKoNAWGY

oświadczam, ze posiadam zdolnoŚĆ zakładu remontowego do wykonania remontu zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi
remontÓw uządzen i podzespołÓw budowy pzeciwwybuchowej zgodnie z pkt. 9.11'2 zał' Nr 3
do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. W sprawie szczegołowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów gorniczych (Dz.U. 2017 poz.1118)'

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do

OW
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Załącznik nr 5 do SIWZ

oŚWADczENlE WYKoNAWGY WSPoLNIE UBIEGAJĄGEGo
slĘ o ZAMÓWENIE

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy:
Data: .........

oświadczamy. ze ponosimy solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie pzedmiotu zamowienia.

(pieczęĆ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia \Afu konawcy)

UWAGA:

w przypadku ofeńy wspólnej każdy z Wykonawców składa niniejsze oświadczenie oddzielnie

&

Sekretarz Komisii Pzetarqowei: Katanvna Dziutkowska
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Załączn|k Nr 6 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ S

z o.o

Umowa
zawarta w

dniu

...'..' W Piekarach Sląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. 41-940 Piekary Sląskie, u!. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Aldział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Pzedsiębiorstw pod nr KRs 0000080618, NlP 653-000-48-65, REGoN 270034633,

BDo: 000012274, wysokośćkapitału zakładowego 173.321.000,00 zł zwanąw treściUmowy Zamawiającym
w imieniu i na rzecz ktÓrej działa:

2.

.......

a Firmą

zarejestrowaną w.......''... pod numerem KRS ''.
.., będącą podatnikiem VAT iposiadającą numer
identyfikacyjny NlP..
REGON
wysokoŚÓ kapitału zakładowego -..
..''... PLN,
'...
'
zwanąw treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na zecz ktÓrej działają:

2.

s1

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:

1.

2.
3.

Podstawa zawarcia Umowv

ProtokÓł końcowy z postępowania o udzielenia zamÓwienia potwierdzający wynik postępowania
udzielenie zamÓwienia pzeprowadzonego w trybie konkursu ofert pn.: Świadczenie usług
serwisowych wyłącznikow produkcji ELTECH dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek _
Piekary w latach 2020 -2021, nr sprawy: PRZZ2286.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (sl\^lz).
ofeńa złoŻona przez \Ań7konawcę'

o

s2

1'
2.

3'
4.

Przedmiot Umowv

Przedmiotem Umowy jest świadczenieusług senłisowych wyłączników produkcji ELTECH
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 _ 2021 na warunkach

określonych w niniejszej umowie'
\Afikonawca oŚwiadcza, ze świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ'
\Atlkonawca oświadcza, ze przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb
trzecich.

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

s3

1'
2.
3.
4.
,r%'

Gena i warunki płatności
Wańośc Umowy wyznaczy suma zleceń wystawionych przez ZamawiĄącego i nie przekroczy kwoty:
..netto PLN
)'
Stawka podatku VAT zgodnie z obowiązującymi pzepisami w okresie realizacji Umowy.
Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senrisanta W dni robocze i Świąteczne uwzględniająca
koszty dojazdu pracownikow seruisu do Zamawiającego
'.. ... netto PLN'
Wańośc Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizaĄą zamówienia. \Ałkonawcy nie
przysługuje Źadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.
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5'
6.
'
8.
7

9.

10.
11.

W pzypadku, kiedy zrealizowana wańośÓ umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańoŚci Umowy
lub brak będzie wezwań serwisowych, \Afikonawcy nie pzysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie

oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury.
Fakturowanie roboczogodzin następowaĆ będzie na podstawie Protokołu usługi serwisowej spoządzonej
w tzech egzemplazach z ktÓrych jeden wraz z fakturą nalezy dostarczyc Zamawiającemu.
Fakturowanie częścizamiennych dostarczanych przez \A|konawcę (wymienionych w trakcie

wykonywania usługi serwisowej lub zabezpieczonych dla potzeb Zamawiającego w ramach senłisu)
następowaĆ będzie w oparciu o obowiązujący cennik częścizamiennych stanowiący Załącznik nr 2
do niniejszej Umowy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu usługi serwisowej
i/lub dowodu dostawy (WZ) potwierdzonego na bramie wjazdowej pnez słuŻby ochrony Zamawiającego.
Dopuszcza się fakturowanie częściowe.
Faktury za realizację pzedmiotu zamÓwienia \Ań7konawca wystawiać będzie Zamawiającemu
w terminie wynikającym z właŚciwych przepisÓw - na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego
Protokołu usług i senłisowej.

W

pzypadku, gdy

z

realizaĄą zamÓwienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane

z formalnościamicelnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na \Ą|konawcy.
12. Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana pzez
Zamawiającego.
13. \Alkonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu pzedmiotu umowy w sposÓb

zetelny, zgodny

z

umową

i

stanem zeczywistym,

stosowanym w Polskiej Klasyfikacji\AĄrobÓw

a

takŻe

i Usług (PKWIU).

w

sposÓb zgodny

z

nazewnictwem

14' W pzypadku realizacji przedmiotu umowy pzez \Alkonawcę składającego się z wielu
15.

16.

17.

'l8.
19.

20'
21.

22.
23.

24.

podmiotÓw,

wszystkie podmioty działające łącznie jako V{konawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośÓ wobec
ZamawiĄącego za realizację pzed miotu u mowy.
W pzypadku gdy \ńĄkonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak i zobowiązań odbywać się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawia1ącym, a liderem konsorcjum tj
Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych
uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera
konsorqum wyczerpuje roszczenia pozostaĘch członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego wynagrodzenia
za realizaĄę przed m iotu u mowy.
Fakturę naleŻy wystawić na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o.,41-940 Piekary ŚIąskie, ul. Gen. Jezego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek_Piekary Ruch Bobrek lub Ruch Piekary.
i pzesłać na powyzszy adres.
W pzypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaÓ na adres wskazany w porozumieniu.
\A|konawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. '10, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym pŻez Zamawiającego oraz numer
wezwan ia senłisowego/zamowien ia.
Wszelkie płatnościdokonywane będą pzelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Vłlkonawcę na fakturze.
Termin płatnościwynosi 60 dnl 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 naleŹyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub częŚci np.
protokołu odbioru pzedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o'
\Ąklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
\Ałkonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienrvszej kolejnoŚci na poczet
naleŻnoŚci głÓwnej wskazanejw tytule przelewu (ań. 451 s 1 Kc nie stosuje się)'
Numer rachunku rozliczeniowego V\ń7konawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na
:

fakturach.

25. Zmiana

numeru rachunku rozliczeniowego V[konawcy umieszczonego na złoŻonej u ZamawiĄącego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiającemu

26'
27

'

28.

,9"

faktury korygującej.

Rozporządzanie wiezytelnościamiwynikającymiz umowy (naleznośc głÓwna, naleznośÓ uboczna, W tym
odszkodowania' kary umowne i inne), w tym w szczególności zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie,
obciążenie, zbycie) wymagają pisemnejzgody Zamawiającego pod rygorem niewazności.
\Ąłkonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kaŻdej fakturze informacji o następującej treści:
',RozpoządzaniewierzytelnoŚcią Wymaga 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 płatnościfakturypierwotnej'
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29. ZamawiĄący jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wiezytelnoŚci

wymagalnych
niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia pzez
ZamawiĄącego o potrąceni u.
30. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
31. ZamawiĄący oświadcza, Że będzie realizowac płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu

i

podzielonej płatnoŚci, tzw. spłT payment.

32. \A|konawca oŚwiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
którego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z2019 r.

poz.2357ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
33. W pzypadku gdy rachunek rozliczeniowy V$konawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa KĘowej Administracji Skarbowej, ZamawiĄący jest uprawniony
do złożenia zawiadomienia, o ktorym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r' ordynacja
podatkowa (Dz. U. 22019 poz. 900 ze zm.).

34' ZamawiĄący oświadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku
o NIP 653 000 48 65.

35.

\Ań7konawca oświadcza, Że:

1) jest

2)

NIP

czynnym podatnikiem podatku

...

..

od

towarÓw

i

ijest uprawnionym do wystawiania faktur

od

towarÓw

usług o numerze

i

usług

identyfikacyjnym

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

ktÓrakolwiek ze Stron pzestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
ZamawiĄący oŚwiadcza, ze jego właŚciwym uzędem skarbowym jest Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
\Alkonawca oświadcza, ze jego właŚciwym uzędem skarbowym jest ''.
W przypadku zmiany właŚciwych urzędow skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
ZamawiĄący oświadcza, ze posiada status duzego pzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
\Ąłkonawca oświadcza, ze posiada
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia 8
marca 2a13 r. o pzeciwdziałaniu nadmiernym opóŹnieniom w transakcjach handlowych.
Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaó drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktorym mowa
w ust. 40 i 41 powyŻej.

36. Jezeli
37

'

38.
39.
40.
41'

42.

status

s4

Termin realizacii Umowv
Umowa obowiązywac będzie dla Wezwań Serwisowych złoŻonych w okresie obowiązywania umowy

2'

W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wańośćumowy nie zostanie wykorzystana, umowa
obowiązywaĆ będzie dla Wezwań Serwisowych wystawionych przez Kopalnię bądŹ jĄ poszczegolne
ruchy, do dnia wykozystania wańości umowy, ale nie dłuzej niz do dnia 31 marca, roku następującego
po roku obowiązywania umowy. o przedłuzeniu okresu obowiązywania umowy do 31 marca
Zamaw iający po n fo rm uje \AĄ ko n awcę p se m n ie.
i

i

s5

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

1 do SIWZ)

s6

1'

Nadzór i koordvnacia
Ze strony ZamawiĄącego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej usługi wynikających z niniejszej
umowl

sa.

.. ter. ...

........ tel.

2. Ze strony

\Alkonawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor
nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej usługi wynikających

::::1"::"1

3

u,'o*'_::

te,

żńi"n. o.Jn oJpo*i"Jri"lńv.n
;.ojŻ| ni" *v'ag, torńv
ó prr"pro*adzonej zmianie
"n"r,.r.
jest powiadomienie drugiej strony
w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, Wymagane

'"

Umowy.

&
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2

3

4

Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego zUmowy przez
jedną ze stron, po v,tyznaczenil przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania
Umowy, druga strona W pzypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do
odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz)' Jezeli Świadczenia stron sąpodzielne, a jedna ze stron
dopuszcza się zwłoki tylko co do częściświadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy
przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części,albo do całej reszty nie
spełnionego świadczenia. Strona ta moŻe takŻe odstąpiĆ od całości,jezeliwykonanie częściowe nie
miałoby dla niej znaczenia ze względu na właŚciwośc zobowiązania albo ze względu na zamiezony
przez niącel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Zamawiający zastzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy eX nunc
(od teraz)w pzypadku utraty pzez \Afikonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci
lub czynnoŚci objętej przedmiotem zamÓwienia, jeżeli pzepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania, w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy pzez Zamawiającego o tych
okolicznościach.
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz 90 dni, okreŚlonego W odrębnym
oświadczeniu, w przypadku:
1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, ze świadczenieobjęte Umową
nie moze byĆ zrealizowane
2) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie
\Ąfukonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się pzez \Afikonawcy od realizacji
Umowy w całościlub w części;
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamówienia jest
nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od Umowy na podstawie pzepisÓw
kodeksu cywilnego.

s8

1'

Kary umowne

Zamawia1ący moŻe naliczyc\AĄkonawcy kary umowne:

1)

za odstąpienie pzez Wykonawcę od wykonania określonej w Wezwaniu Senalisowym
z przyczyn zaleŻnych od Vllkonawcy karę umowną w wysokoŚci dziesięciokrotnej

usługi
stawki

roboczogodziny serwisowej,
2) za opÓŻnienie w usunięciu awarii z przyczyn zaleŻnych od VĘkonawcy W wysokości stawki netto
roboczogodziny serwisowej za kaŻdą godzinę opÓŹnienia ponad czas wyznaczony W niniejszej

2.
3.

4.

umowie,

opoŹnienie w udostępnieniu części z przyczyn zaleŻnych od Vllkonawcy W wysokoŚci 0,1%
wartoŚci netto zamÓwionych elementÓw za kaŻdą godzinę opoznienia ponad czas wyznaczony
w niniejszej umowie.
Vllkonawca moŻe naliczyc Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego
od realizacji Wezwania Senivisowego, z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokoŚci dwÓch
roboczogodzin senłisowych, co nie dotyczy przypadkÓw określonych W s 7 Rozwiązanie, odstąpienie
lub wypowiedzenie umowy ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienaleŹytym wykonaniem umowy,
przekroczy wysokoŚÓ kar umownych, Zamawiający niezaleznie od kar umownych przedstawionych
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogolnych, określonychw Kodeksie Cywilnym.
W pzypadku koniecznoŚci zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu V1rlkonawcy

3)

za

w wyniku:

1)
2)

nie przystąpienia przez \Alkonawcę w danym dniu do realizaĄi zamÓwionych usług,
odstąpienia od umowy z winy \Afikonawcy,
\Afukonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej
pzezZamawiającego u innego \A|konawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej umowy.

se

Nadzór wvnikaiacv z zarzadzenla środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia \Ąłkonawca zobowiązany jest do przestzegania pzepisÓw prawa
w zakresie ochrony środowiskaoraz zapisów lnstrukcji dla \Ałkonawców obowiązującej w WĘGLoKoKS
KRAJ Spółka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weqlokokskrai'pl w Profilu Nabywcy.
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1'
2.
3.
4'
5.

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli
jej realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, niepzewidywalne i niezaleŹne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, któremu nie mozna zapobiec
an i pzeciwd ziałac przy zachowan u na lezytej staran ności'
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
klęski zywiołowe np. poŻar, powÓdŹ, tzęsienie ziemi itp.,
i

1)
2)
3)

akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
powazne zakłócenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej trwania i pzewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznoŚć siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

s11

1.

2'
3.
4.

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 pzebł,tazanych w systemach informatycznych zgodnie pzepisami prawa a w szczególnoŚci
z ustawą o ochronie danych osobowych oruz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 '04.2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przebł,tarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME'
Strony zobowiązująsię do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych pzez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących pzetlltar'ania
i ochrony danych osobowych.
Strony oświadczają,Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych pzedstawicieli Stron
Umowy znĄą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia
u p rawn iające do pzetw arzania da nych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że dane osobowe ich pzedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizaĄi jej pzedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

s12
Pzetwazan ie danvch osobowvch

Zgodnie zart.13 ust'1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia27
kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związkuzprzebltarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E (ogolne

i

rozporządzenie

informuje, iz:

1.

o

ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016'119.1), zwanego dalej RoDo, ZamawiĄący

Sp' z o.o', z siedzibą
Ziętka, wpisaną do Rejestru PzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \Aldział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od
towarÓw i usług posiadającą numer idenĘfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON:270034633;
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weqlokokskraj.p|, WWW'Weglokokskraj.pl, zwaną dalej
Administratorem danych osobowych \Arlkonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ

w Piekarach Sląskich (41-940) pzy ul. gen. J.

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@weolokokskraj.pl,
tel. 32 718 16 67.
3. Przebł,tarzanie przekazanych przez V{konawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantÓw
\Ąfukonawcy, właścicieli b pracown ikÓw.
4' Dane \Alkonawcy są rÓwniez przetlł'tazane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
lu

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
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. 0 RoDo.
Prze[tvarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne równiez 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.
Dane osobowe VĘkonawcy przetlł'tazane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celÓw. Administrator moŻe udostępnic Dane osobowe Vllkonawcy innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane V1fokonawcy będą rowniez
Administratora,

5.
6.

ok
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udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie pzepisow prawa oraz podmiotom
przetrltarzĄącym, z którymi Administrator zawarł umowę o powiezeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania pzez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe \A|konawcy będą przetwazane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane zgodnie
z obowiązującymi pzepisami.
V1łkonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwazania, prawo do pzenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

\Ałkonawca 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 pzetvlazanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.

s13

1.

2.
3'
4'

5.

ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy
ido niewykorzystywania ich W jakimkolwiek innym celu niŻ określony W Umowie, atakŻe
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykozystanie
ich przez Strony W innym celu niŻ przedmiot Umowy, mogłyby naraziĆ interesy Stron
w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. \Ąkonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie
dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem pzetwazania na podstawie Umowy są własnoŚcią
Zamawiającego.

\Ałkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym \ńlkonawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich

dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
\Ałkonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
przebł,tarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą ZamawiĄącego i bez wyraŹnej
zgody ZamawiĄącego nie mogą byĆ przez \Arlkonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby,
za ktÓre \Ałkonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚÓ, poza zakresem Umowy pzetwarzane, ani teŻ

korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
\Atlkonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, Żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, która:
'1) była zgodnie z prawem znana VĘkonawcy pzed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnieznana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę pzedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne
w następujących sytuacjach
1) \A|konawca moŹe W razie potzeby dzielić się informacjami zwięanymi zrealizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangaŻowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji pzez podwykonawcÓw;
2) \A'}konawca może ujawniaó informacje osobom tzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej'
3) \AĄlkonawca moze ujawniaÓ informacje na ządanie organów państwowych, gdy obowiązek
pzekazania im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
\Afikonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw ZamawiĄącego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , z zastzeŻeniem ust. 4 i 5.
\Ąłkonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych Środkow technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczĄąc je
przed nieupowaŹnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.
:

6.
'
7

8.
9.

s14

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

,a-
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Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszaÓ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) pzepisow
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracowników, pzedstawicieli V1łkonawcy oraz innych
osób działających w jego imieniu lub na jego zecz i odnosi się w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre
mogą prowadziÓ do:

1)

popełnienia przestępstw określonych W
podmiotÓw zbiorowych

o odpowiedzialnoŚci

ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2oo2
czyny zabronione pod groŹbą kary (t.j. Dz. U'

ań. 16
za

22019r., poz.628),
popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia '16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t,j. Dz. U.22019r., poz. 1010).
Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się' Że nie wręczaĘ i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak rÓwniez nie zgadzaĘ
się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub pzedstawicielowi drugiej Strony w związku

2)
2.

z zamÓwieniem lub u mową.

s16

Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upowaznionych pzedstawicieli. V1ń7konawca jest zobowiązany poddac się audytowi w terminie
i zakresie wskazanym przezZamawiającego. Audyt moze dotyczyĆ w szczególnoŚci:
'1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z zapisami
umownymi,

2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestzegania pzepisÓw powszechnie obowiązujących olaz wewnętznych uregulowań
ZamawiĄącego

2
3

4

&

W

zakresie ochrony środowiska i BHP,

4) pzestzegania pzepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętznych uregulowań
ZamawiĄącego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez V!!konawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas tnłania audytu może wynieśćod '1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
llośćaudytów w trakcie trwania umowy nie moze przekroczyĆ 2 na rok kalendazowy obowiązywania

umowy.

Zasady ustalenia terminu pzeprowadzenia audytu:

1) Zamawia1ący powiadomi Vllkonawcę o przewidywanym terminie pzeprowadzenia audytu
zwypzedzeniem 14 dni kalendazowych 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) V$konawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moŻe wnieśc
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia
We wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez \Ałlkonawcę
planowanego audytu;
4) W przypadku wniesienia przez V{konawcę 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 pzeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
a) V[konawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
b) Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez \Ań7konawcę do powiadomienia - obowiązuje
termin Zaproponowany przez \Ar}konawcę lub termin wskazany pŻez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
c) ZamawiĄący odmowi uznania wniesionych pzez \Atlkonawcę uwag - obowiązuje wÓwczas termin
wstępn ie wyznaczony w powiadomien iu.
6) W przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniul zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie \Ań7konawcy, Zamawiający wezwie V[konawcę do umozliwienia
rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuższymniŻ
5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokoŚci 0,1 o/o łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktorym
niemozliwe było rozpoczęcie/ prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn lezących
po stronie Vllkonawcy. W pzypadku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Vllkonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych
bez uprzedniego wezwania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzĄącym. W pzypadku wystąpienia
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opÓŹnienia W rozpoczęciu/ pzeprowadzeniu/ zakończeniu audytu

V[konawcy, przekraczĄącego łącznie 7

dni

z

o. o.

przyczyn lezących po stronie

roboczych Zamawiający może odstąpic

od umowy w terminie 45 dni kalendazowych od wystąpienia ww. opoŹnienia. Skutek złożonego
oświadczenia o odstąpieniu następuje na pzyszłość'z chwilą otzymania oświadczenia
o odstąpieniu \Alkonawca jest zobowiązany do zapzestania wykonywania dostaw albo robót
budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego spoządzenia pŻy udziale pzedstawiciela

Zamawia1ącego ewidencji wykonanych prac w ce|u rozliczenia wykonanej częŚci umowy. \ńfikonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od
umowy nie wyłącza realizaĄi uprawnień wynikających z wykonanej częściumowy, w szczegÓlności
wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/
usługi. odstąpienie od umowy nie wyłącza rowniez obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za
niewykonanie/ nienależyte wykonanie umowy w trakcie realizaĄi wykonanej częściumowy oraz

od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leŻących po stronie \Afikonawcy.
Audyt pzeprowadzany jest w obecności przedstawiciela \AĄlkonawcy. Niestawienie się pzedstawiciela
wykonawcy nie wstzymuje wykonywania czynnościw ramach audytu. Pzedstawiciel \Alkonawcy
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecność' czynności
te nie będą powtazane.
Cena określonaW umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
\A'!niki audytu zatwierdzone pŻez Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp.
o. o. zostaną
pzekazane \Afkonawcy.
Vl'lnikiaudytu stwierdzające niezgodnośÓ realizacji umowy z jejzapisami lub przepisami prawa mogą byĆ
podstawą do odstąpienia od umowy z winy \AĄlkonawcy.
obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia

5'
6.
7.
8'

z

s17

1.

2.

Postanowienia końcowe
\Atlkonawca jest zobowiązany' aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m'in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takŻe wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzor nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
\A|konawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniać w jakiejkolwiek formie pracownikÓw
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizaĄą Umowy. Zakaz ten
nie dotyczy pracowników ZamawiĄącego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktÓre na

podstawie pzepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie

3.

4.
5'
6.

Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.

Wszelkie zmiany

i

uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej

w postaci aneksu do

umowy,

pod rygorem niewaznoŚci'
\Ań7konawca wyraŻa zgodę na zaciąganie o nim informacjiw sądzie iinnych organach administracyjnych,
ktÓrych wykozystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy
Ewentualne Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstzygac polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W pzypadku braku mozliwoŚci polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie
rozstrzygnięcia
właŚciwy rze;zowo
miejscowo
dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwÓch jednobzmiących egzemplazach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

do

7.

pracownikowi

przez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu
powz ięcia pzez Zamawiającego wiedzy o powyzszych okol icznościach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu

przez sąd

i

Załacznikido umowv:

Załączniknr 1 - Zakres rzeczowy pzedmiotu zamÓwienia (według Załącznlka nr'l do slWZ)
Załącznik nr 2 - \Ałkaz pracownikÓw serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje
Załącznik nr 3 - Cennik częścizamiennych i podzespołow.

e,b
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Załącznik nr 1 do lstotnych postanowień
które zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIEN

IA

Świadczenie usług senrisowych wyłączników produkcji ELTECH
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 -202,|
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

&
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Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień
ktÓre zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)
Wykaz pracowników posiadających kwalifikacje wymagane na dole kopalni

NMWsKo l lMlĘ

Lp.

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych do reprezentowania
Producenta/ podm iotu u poważnionego przez prod ucenta)

0&
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Załącznik nr 3 do lstotnych postanowień
ktore zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

cENNlK czĘścIZAMIENNYGH NoWYcH I REGENERoWANYCH
świadczenie usług senrisowych wyłączników produkcji ELTEGH
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020 _ 2021

&*
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