Nr sprawv:. PRZZI2328

WEGLOKOKS

So. z o.o.

SPECYFIKACJA
lsToTNYcH WARUNKoW ZAMÓWIEN lA

t.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedziaInością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jezego Ziętka

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \Afudział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65

ad res strony i ntern etowej : www.weo I o ko

kskra i. p I
SposÓb komunikowania się z VWkonawcamizostał określony w dalszejczęści slWZ.
Godziny uzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
PRo F L NABYWGY: ad res nternetowy: https : //dostawcv-weą I okoks. coi q. biz
I

t!.

i

lnformacje podstawowe:
1. Nlniejsze postępowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKo'Ks KRŹJ
Sp. z o.o' zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem.
2. \A'!ciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla \ĄkonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

opis pzedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamÓwienia jest:
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary
w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 292_3).
2. Szczegołowy opis pzedmiotu zamowienia oraz Wymagania prawne i parametry technicznouzytkowe określaZałącznik Nr 1 do slWZ'
3. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością. ZamawiĄący, pomimo dochowania'nalózytej
staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci nie zapewnia realizacji zamÓwienia
w pełnym zakresie.
4. ZamawiĄący dopuszcza mozliwośćskładania ofert częściowych na poszczegÓlne części
zamÓwienia (zadania), ktore wyszczególnia Załącznik Nr 2 do slwz.
5. Składana ofeńa winna obejmowac cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. Liczba części
zamowienia (zadań) wynosi 3.
6. Zamawiający dopuszcza moŻliwoŚó złoŻenia ofeńy pzez jednego \ĄĄlkonawcę na jedną lub
więcej częŚci zamÓwienia
7. Zamawiający zastzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach
poszczególnych pozycji.asońymentowych i składania zamówień według zeczywistych potrzeb
z zastzeŻeniem, że całkowita wańośĆdostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny
_ jednostkowe poszczegÓlnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.
8. Zamawiający nie zamierzazawzeĆ umowy ramowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza mozliwościskładania ofeń wariantowych.
IV

Termin reaIizacji zamówienia i warunki gwarancji.
'1' Umowa obowiązywaÓ będzie od daĘ zawarcia umowy do 3,l.12.2020 roku.
2. Zamowienie nie moze byc doręczone poŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
3' Realizacja dostaw odbyrłać się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z rzeczywistych potzeb Za mawiającego.
4. V$magany termin realizaĄi dostawy: do 7 dni od daty wysłania zamowienia drogą elektroniczną
na zasadach określonych W Załączniku nr 6 do Regulaminu udzielinia zamÓwień
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. (ogÓlne Warunki Realizacji Dóstaw).
5. SzczegÓły dotyczące gwarancji określono w Załączniku nr i do SIWZ.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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Warunki udziału

w

WEGLOKOKS K
Sp. z o.o
postępowanlu olaz opis sposob u dokonywania oceny spełniania

tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się \AĄlkonawcy, ktozy spełniają następujące warunki
dotyczące:

1'

Posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
\Alkonawcy, ktorzy w okresie ostatnich trzech lat pzed upływem terminu składania ofert, a jezeli
okres działalnościjest krÓtszy - w tym okresie, wykonali/wykonują dostawy w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i obswiaocźenia ó'łącznej wartościnetto
nie mniejszej niż:

Razem dla realizacji całościprzedmiotu zamówienia: 255 000,00 zł netto.
Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia
Zamawiający uwaŻa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałÓw tozsamych z przedmiotem zamÓwieńió,
.iax rowniez
dostawy materiałow rodzajowo podobnych, tj. dośtawy półmasek filtrujących jeńokrotnego
uzytku.

W pzypadku składania ofeńy na więcej niz jedną częśczamowienia (zadań) wartoŚc netto
wykonanych pzez \Afukonawcę dostaw w okresie ostatnich 3 lat pzed upływem terminu

^
2.

składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okrejie, nie moze być
mniejsza od sumy wańości dostaw określonych pzezZamawiająóego dia poszczególnych części
zamówienia, na które \Ąłkonawca składa ofeńę'
!V orzvRadku \A!konawcÓw, przedstawiających wartoŚciwykonanych dostaw w walutach obcych,
ZamawiĄący dokona przeliczenia wykazanej kwoty wediug Śreóniego kursu NBP ogłoszon"ego
ostatniego dnia roku, w ktÓrym dostawy wykonano, a_w pzypźdku dostaw wyt<onanyón
w biezącym roku wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprl'edzającego dzień', w ktÓrym
upływa termin składania ofeń. W związku z powyŻszym wartoŚci'wyt<onanycń dostaw określone
w walutach obcych na']eż;.l wyszczegolnic oddzielnie dla kazdego roku kalendarzowego;
Sytuacji ekonomicznej i finansow ej, to znaczy
1) uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,
a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok w tym okresie,' na
podstawie ,,Rachunku zysków i strat'' pozycja PrzychÓó netto ze sprzeóazy produktÓw,
towarÓw i materiałÓw lub Pzychod netto ze spzedaŻy i zrownane z nimi o wańościnie
mniejszej niz określonaw ust' 1.
!V RrzvRadku \ĄĄlkonawcÓw nie zobowiązanych do spoządzania sprawozdania finansowego
:

-

Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej \Afikonańcy na podstawie innyón
dokumentÓw potwierdzających pzych ody za okres jak w żoańiu popz'eonim.
W przypadku \AłkonawcÓw, przedstawiających wańoŚci uzyskanych pzychodÓw w walutach
obcych Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty weóług' średniego kursu NBP
ogłoszonego ostatniego dnia roku, ktÓrego pzychody dotyózą, a w przypad[u przychodÓw
uzyskanych w biezącym roku wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedźającego
dzień, w którym upływa termin składania ofeń.
W pzypadku, 9dI rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ZamawiĄący
dokona pzeliczenia wskazanej kwoty wg Średniego kursu NBP ogłoszónego ostatniegó
dnia miesiąca roku obrotowego;
2) zna1dują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - oświadczenle
zgodnie z treściąZałącznika nr 2i 2a do SIWZ.
3. Nie zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem pzypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właŚciwego organu;

4. Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za

_

5'

wyjątkiem \A/ykonawcÓw, ktorzy
po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeii
układ nie przewiduje zaspokojenia wiezycieIi popzez likwidację majątku upadłego;
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz óśonjmi zdolnymi do wykonania

zamÓwienia.
W przypadku składania oferty na jedną tub więcej częścizamÓwienia wartośipzychodu netto nie
m?Że być mniejsza od sumy wartoŚci określonej dla poszczegolnych częścizamówienia, na ktÓre
Wykonawca składa ofeftę.
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Vll.

s
ocena warunkow spełnienia udziału W postępowaniu zostanie dokonana metodą
spełnia/
nie spełnia na podstawie złoŻonych przez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego
doku me ntow i oŚwiadczeń
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowani-u. '
W celu wykazania spełnienia przez vvykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu,
Zamawiaiącv
żada przedłożeniawrazz olerta :
1' oświadczeniao spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złozone na druku Formularza
ofertowego stanowiącegoZałącznik nr 2i2a ao śwz.
2' Wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich tzech lat przed upływem terminu składania
ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy' - * ivń okresie, z podaniem
ich wartoŚci, pzedmiotu, dat wykonania i odbioicÓw wraz'z dokuńentami potwierdzająóvmi
ze te dostawy zostały wykonane nalezycie zgodnie zewzorem Załącznika
Nr 3 do slwz.
3' Rachunku.zyę!ów. i s!ra! za jed.en rok obrotdwy
z ostatnich tzech lai obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjest krotszy niz jeden-rok za ten
okres. W przypadku \Ą&konawcÓw,
ktÓzy na podstawie pzepisÓw. odrębnych nie są zobowiązani oo sporzĄdzania sfrawozdania
finansowego, inne dokumenty określająieprzycho dy za okres jak w zdaniu'poprzednim'
4' Dla potwierdzenia spełnienia warunku-nie'zaiegania z uiszczóniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1) aktualnego zaświadczenianaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
Że \Ął.konawca nie zaleg.a. z. opłacaniem poditkow, lub zaŚwLdczenie, Że uźysiał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie'lub rozłozenie na raty
zaległych płatńoŚci
lub wstzymanie W całościwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawionego
J
nie wcześniejniż 3 miesiące pzed upływem t-erminu składinia ofirt,
2) aktualnego zaświadczenia.- właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczeńia Społecznego, potwierdzające, Że Wyróń"ńó"
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdńwothe i społńne, lub poŃierdzenie
że uzy.skał.pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyĄi właŚciwego
organu - wystawionego
nie wcześniejniż 3 miesiące pzed upływem termińu składania ofe-rt.
5. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości:
1) aktualnego odpisu z właściweg_orej-estru jezeli odrębne poópi'1l *ymag"a
wpisu
do rejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oświadczenij w zakresie hie źna1o"ońinia
się
w stan'ie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \AłkonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeńiu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postańowieniem sądu, jezeli u-kład nie prźewiou1e
zaspokojenia wiezycieli poprzez likwidację majątku upadłego,'wyśkwionegonie wcześnibj
niż 6 .miesięcy przed upływem terminu śłłaaańiaoiert, i dla \ĄfikonawcÓw, ktorzy
prowadzą działalnoścna podstawie innych dokumentÓw - ten dokument.
W stosunku do \tWkonawców, których upadłoścogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarli. układ zatwierdzony prawomocnym postJnowieniem sąóu'
- óryginał lub kopia,
poświadczona przez \A!konawcę za zgodnośćz oryginałem w/w postanowióńia
Sądu'
6. Dowodu wniesienia wadlum
z oryginałem.
7. oryginału pełnomocnictwa do- podpisywania oferty w imieniu \Alkonawcy, jeżeli upowaznienie
do podpisywania ofeńy nie wynika pzedstawionycń dokumentow.
8_ {eżeli \AĄlkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentÓw, o ktÓryclr mowa w ust. 4 - 5 składj dokumenty wystawione
w kraju, w.ktÓrym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w ust. 2
--5 stosuje
się odpowiednio.
Wykonawca może potegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych
do wykonania zamówienia tub zdolnoŚciach finansowych 'innych podmiotow, niezateŻnie
od
charakteru prawnego łączących go.z.nimi stosunkÓw' Wyionawca"w taiie1 sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi óo reatizac1i zamońónia,
w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie iat<icn podmiotÓw
óo oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z ńicn przy wykónywaniu zamÓwienia'

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymagan iom określonymprzez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, ze oferowany pzedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom określonym

w SIWZ,

Zamawiający Żąda przedłozenia wraz

ioŚwiadczeń:
'1. Dokumentow/oŚwiadczeń

z

ofertą rÓwniez następujących dokumentów

wymienionych w cz. tV ust. AZałącznika Nr 1 do SIWZ.
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VIII.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1' \Atlkonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą
_ solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy.
2. w przypadku, o ktorym mowa W ust. 1 \Afukonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, ólóo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną
z prowadzonym postępowaniem ZamawiĄącv będzie prowadził wyłącznie z usiinowiónym
pełnomocnikiem.

3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku \ĄrlkonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki

4'

muszą byÓ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \AĄlkonawcÓw lub osoby
rezentujące poszczegÓl nych \Alkonawcow składających ofeńę wspÓl ną'
W pzypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspÓlnie, dó ofeńy njlezy załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkicń pozostałych
rep

\ĄłkonawcÓw,

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \A/ykonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzĄące, Że nie otwarto Jegó likwio-acji ani nie ogłoszono
jego upadłości,nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opła1,
składek na ubezp-ieczenie
społeczne i zdrowotne albo, Że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w całościwykonania decyzji
właŚciwego organu,

3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie pzedmiotu zamówienia - według
Wzoru oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 4 do SIWZ'
umowę regulującą wspołpracę tych VllkonawcÓw tzw. umowa konsorcjum.

- \A|konawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaÓ, ze warunki
5.
dotyczące wiedzy j doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb złolńych do wykonania
zamówienia lub zdolnościfinansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc zaiączyc odpbwiednie
"ońreŚlone
dokumenty (jeślisą wymagane). Jezeli jeden
4-)'

z

\ĄłkonawcÓw spełnia
przez
Zamawiającego warunki mozna przedłoŻyl tylko dokumeniy jego dotyczące.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poięózen pzeż \AlkonawcÓw wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia z treścigwarancji musi wynikaó, ze odnosi się ona
zarÓwno do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwniez do wszystkich pozostałych \A|konawcÓw
wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia.

-

tx.

opis sposobu przygotowania ofeńy:
1. ofeńa składa się z:
1) Formularza ofertowego składanego w

dwÓch formach tj.:

elektronicznej - na stronie internetowejw profilu Nabywcy, jako osobny plik:
https://efo.coiq. biz

_

papierowej zgodnie

z

Załącznikiem Nr

2 i 2a do

SlWZ,(dokumenty powinny byc

wypełnione, wydrukowane i podpisane przez osoby upowaznione)
W przypadku rozbieżnościdanych złożonych w formie papierowej z wersją w połtatu on1ne,
wiążąca jest ofefta złożona w formie pisemnej,
2) oŚwiadczeń i dokumentow, o ktorych mowa w częśclVI- VllI slwz.

2.
3.

4.
5.

3) oświadczenia o zapoznaniu się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.,
4) oświadczenia o zapoznaniu się z Sl\ĄZ oraz przyjęciu bez zastrzeŻeńjej postanowień'
\Ąłkonawca moze złoŻyc tylko jedną ofertę '
ofeńę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia nalezy złoŻyc w oryginale w jednym
egzemplarzu.
oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byÓ sporządzone w języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski
iwraz z tłumaczeniem dołączone pzez \AĄlkonawcę do oferty.
oferta powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich pzedkładanych dokumentów i oświadczeń
(załącznikÓw).

6. \ĄĄlkonawca w formularzu ofeńowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.

7. oferta, wszystkie oŚwiadczenia
8.

i

załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych
do reprezentowania \Afkonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu \A|konawcy
nalezy załączyc do ofeńy w oryginale lub musi wynikaÓ z pzedstawionych dokumentÓw

Sekretarz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
4
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9. Wszelkie poprawki dokonane w treściofeńy (pzed

jĄ

z

złoŻeniem) muszą byc naniesione

czytelnie oraz opatzone podpisem osób podpisujących ofertę
Wskazane jest a by zapisane strony ofeńy były kole lno ponumerowane' oferta powinna być
zszyta w sposob utrudniający jej zdekompletowan ie.
11. Strony zaw ierające informacje nie wymagane pzez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenre.
12. Wszystkie dokume nty i oświadczenia(załączniki) składane przez Wykonawcę powinny
być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem przez
Wyko nawcę lub przez osoby upoważnione do jego re prezentowania,
'13. Doku menty i oŚwiadczenia powi nny potwierdzać spełnienie pzez
VVykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnie nie przez oferowany przedm iot zamowień wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie póŹniej niz w dniu, w ktorym upłynąłtermin składania ofeń
14. TreŚÓ ofe ńy musi odpowiad ac treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia, pod
rygorem
odrzucenia ofeńy, zgodnie z$27 ust. 5 punkt 2) tit. a) Regulaminu
15. Cena ofeńowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena
netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT
1 6. Cena ofertowa musi uwzględniac wszel kie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia'
I 7. Jezeli \Ałkonawca zamierza zamieścicw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczani u nieuczciwej konkuren cji (Dz.U. z 2019r. poz. 1010 t.j.)
nie pÓŻniej niŻ W terminie składania ofeń, musi zamieŚcic adnotację ,,Tajemnica
przedsiębiorstwa'' ze wskazaniem konkretn ego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie
treŚci nalezy podac numery stron zawieĘące informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obej muje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚÓ
kaŻdy zainteresowany moŻe legalnie poznaĆ. W szczegÓlnoŚci nie mozna zastrzec'. nazwy
i adresu \AĄlkonawcy, informacji dotyczących ceny, termin u wykonania zamówienia, okresu
gwarancji warunkÓw płatnoŚci. lnformacje stanowiące tajemnicę pzedsiębiorstwa Wykonawcy
powinny zostać przekazane w taki sposÓb, by Zamawiający mÓgł z łatwościąokreśliczakres
nformacji objętych tajemnicą. Brak stosown ego zastrzeŻenia będzie traktowany jako
jednoznaczny ze zgodą na włączenie całościprzekazany ch dokumentÓw i danych
do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasad ach okreŚlonych w ustawie
10

x.

Wadium.
1. ZamawiĄący Żąda od \A/ykonawców wniesienia wadium na następujących zasadach:
1) dla częŚcizamÓwienia (zadania) nr 1_2 000,00 zł
2) dla częŚcizamÓwienia (zadania) nr 3 - 3 000,00 zł
Dla pozostafuch zadań Zamawiaiacv nie wvmaqa wniesienia wadium.

W zaleznoŚci od ilościczęŚci zamÓwienia (zadań), na ktÓre składana jest oferta, wysokośc
wadium stanowić będzie suma wadiÓW Wymaganych dla poszczegÓlnyih częścizamÓwienia
(zadań), na ktÓre \Ąłkonawca składa ofeńę.
2. Wykonawca wnosiwadium w jednej lub kiIku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
9) * innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o.
3. Termin waznoŚciwadium musi odpowiadaĆ co najmniej terminowi związania ofeńą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, pbręczeniaclr, nalezy złoŻyc
w KASIE KWK Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-9OS Bytom (czynna w godz. od 730 do id3o
i od 1130 do 1430) w formie oryginału dókumentu pzeo upływem terminutkładania ofert. Kopię
tego dokumentu Wraz z potwierdzeniem złoŻenia naleŻy załączyc do pozostałych dokumentow
ofertowych.

Wpłaty wadium w pieliądzu naleŻy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. BGż BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 et-gł gobo 0001 najpÓŹniej
oo
{11-i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'. ,,Wadium na pnetar[
nr PRZZ/2328 pn.: Dostawa półmasek fittrujących do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWk
'
Bobrek-Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 292-3).,,
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi\Ąkonawca.
- Wadium
5.
wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo
tyJko po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania
ofeń'
6' Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiającv przechowuje na rachunku bankowym.
Sekretarz Komisji
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Nr sprąwYi,ĘRZZl2328
WEGLOKoKS KRAJ Sp.z o.o.
7. \Ękonawca zamiezĄący złoŻyć wadium W
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci pzysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o' o. uł. Gen. J. Ziętka' 42-940 Piekary ŚĘśkld ź dopiskiem Pion Finansowy. Pion
Finansowy sprawdza mozliwoŚc. zaliczeniawierzyteiności na poczet wadium przyjmując z'asaoę,
iŻ na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należnościz terminem'wyńagalnosói
przypadającym minimum na 1 dzień pzed planowanym terminem otwarcia ofert' Pó poiytywnej
weryfikacji Pion_Finansowy blokuje naleznościw systemie. oświadczeniepotwierdżonó"pzez
Dyrektora ds. Finansowych lub GłÓwnego Księgowego, stanowić będzie dowod wniesienia
wadium i jest składane przez \Alkonawcę wraz z ofeńą przetargową. WzÓr oświadczenia
dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wiezytólności pizysługujących \A!konawcy
się o udzielenie zamowienia stanowi Załącznik nr 5 do sjwz.
- .ubiegającemu
8.
W pzypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczen przez Wykonawców wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia z treścigwarancji musi wynikaó, ze odnosi się ona
zarÓwno do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwniez do wszystkich pozostałych \Ąlkonawcow
wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia'
9. Wadium w innejfo.rmie niz w pieniądzu musi zawierac bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium W pzypadkach
wymienionych w Regulaminie.
10. Dowod wniesienia wadium - kopię poŚwiadczonąprzez Wykonawcę za zgodnośc z oryginałem
naleŻy załączyc do ofeńy.
11. \Afukonawca, który złoŻy ofeńę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez
ZamawiĄącego, a jego ofeńa będzie odrzucona.
12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, t<torego oferti
została wybrana za najkozystniejszą. \A/ykonawcy, ktÓrego ofeńi zostałi wybraina, jako
najkorzystniejsza, ZamawiĄący zwraca wadium niezwłocżnie po zawarciu umowy oraz
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia źąaano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek \Alkonawcy, który wycofał ofeńę przed
upływem terminu składania ofeń'
13' Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione'
14. Zamawiający może zatrzymacwadium wrazz odsetkami, jezeli:
1) \Ątlkonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach określonych
w ofercie,

2) zawarcie umowy stało się niemożliwe zprzyczyn lezących po stronie \Afukonawcy,
3) \ń/ykonawca nje wniósł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowyj )eŻeli Żądanie to

19

objęte Specyfikacją lstotnych Warunkow ZamÓwienia,
4) w przypadku okreŚlonym W punkcie 17.
Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.

było

16. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upowazniona moze poinformowac
\Alkonawcę, o mozliwoŚci odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowejz KASY KWK Bobrek - Plekary Ruch Bobrek w okreŚlonym terminie.
W pzypadku jej nieodebrania pzez \Alkonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji
postępowania i zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi pzepisami.
razie wycofania lub zmnny oferty przez \Ąń7konawcę po otwarciu
of ert przez Kom isję P rzeta rgową.

17' Wadium ulegazałrzymaniu w
xt.

Zabezpieczen ie należyteg o wyko nan ia u mowy
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

xil.

Kryteria oceny ofeĘ:
1. Kryterium oceny- najniższa cena (C) _ waga 100%
2' ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu'
3. Za najkozystniejszą ofertę dla kryterium cena _ zostanie uznóna'ofeńa Wykonawcy, ktory
zaoferuje najnizszą cenę realizacji zadania.

XIII

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
1. ofeńa ostateczna uzyskiwana jest:
1) spoŚrÓd złozonych ofeń,
2) w drodze aukcji elektronicznej, tj.:
a) Komisja Przetargowa moze pzeprowadzic aukcję elektroniczną, jeŹeli do postępowania
zostaną złoŻone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu' Wtym przypadku aukcja
elektroniczna zostanie pzeprowadzona pod adresem:

Sekretarz
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b)

z

Komisja Pzetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosowac będzie kryterium
ceny

c) \AĄmagania sprzętowe dla uzytkownikÓw syste mu zostały okreŚlone na stronie
internetowej WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. pod adresem: https://aukcjeweglokoks'coig.biz w zakładce ,,\At!magania sprzętowe'' lnformacje dotyczące aukcji
elektron icz nej zostan ą pzekazane wrazz zaproszeniem do udziału w aukcji
d) W przypadk u \Ałkonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną
przyjmuje się złoŻonąpisemną ofertę

3) licytacji ustnej
\Ąlkonawcy, ktÓrzy nie uczestnicząw 1icytacji w formie ustnej przeprowadzonej w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego powinń i złoŻyć ofeńę ostat óizną za pośred n ictwem
faxu
lub poczty elektronicznej' W pzypadku braku odpowieożi na zaprosżenie do licytacji
Komisja
Przetargowa pzyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną, lub
-.
4) negocjacji,

2' W pzypadku
3.

zło-zenia jednej ofeńy Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje
z \Ałkonawcą, ktÓry złoŻyłofertę.
Komisji Pzetargowej przysługuje prawo pzeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw

realizacji zamówie'nia. z \Alkonawcą, który złoŻyłnajkorzyłniejszą ofeńę
- bez względu
na ustalony wcześniej sposÓb uzyskania ceny ośtatećznej.- oopuszóza się przeprowaoźenie

uzgodnień w formie pisemnej, telefonicznej' faksowej, elektrońicznói1np : mail, pórtal 'aukcyjny).
licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zJpioszeni'ń,yronawcy,'xtórzy
nie spełnią warunkÓw udziału w postępowaniu luó iin oferta podlega odrzuceniu.

4. Do
xtv

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone wZałączniku
Nr 8 do sl\^Ż.
2. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli \li|konawca wyrazi
zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonychw złozonej oteńió.

XV

Warunki płatności.
1. Termin płatnościwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o'o. wystawionej.po wykonaniu przedmiotu zamowienió w całoŚcilub częŚci, na podstawie
dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie pzedmiotu zamÓwienia w całościlub w
częŚci
np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKS KRAJ
Sp. z o.o.
2. \Alklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

xvt

Termin związania ofeńą.
1' \Ą/ykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu
związania ofeńą rczpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Zawa.rcie
2'
umowy moze nastąpiÓ po upłryie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za żasaaie,
;eśtu[rawn1ońy
dowystąpienia do \ĄĄlkonawcow z wnioskiem o pzódłuzenie terminu związania ofeńą o okreś
do 60 dni.

xvll.

Termin i miejsce składania ofeń:
1. ofeńę nalezy złoŻyĆw niepzejzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary
Ruch Bobrek

ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów, I piętro pok. nr 5 B

oo ania Ż!...9}.,ł9..r. ao qoaz. ..8-j.!.5.

2'

Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie naleŻy umieŚcić nazwę i adres
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,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn':

Dostawa półmasek filtrujących do

WĘGLoKoKs KRAJ

Sp. z o.o.

KWK Bobrek-Piekary

w 2020 roku (nr grupy asortymentowej 292-3) - nr sprawy ĄRZV232B

pned dniem .4v.,p.ł.,ł{).. r. godz. .9.;0p....',

Nie otwierać

3. \Ąń/konawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nieodpłatnie prÓbek
oferowanego produktu w ilościco najmniej 30 sztuk wraz z oświadczeniem o akceptacji zasad
iwarunkow pzeprowadzania badań eksploatacyjnych ustalonych w Załączniku nr 7 do sIWz,
od

powied

n

io zabezpieczon e i następująco opisan

e:

postępowania: PRZZ2328
Przedmiot postępowania: Dostawa połmasek filtrujących do
Nr

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (nr grupy asortymentowej 292-3)

Nazwa Wykonawcy
Adres:

4.
5.

PrÓbki powinny odpowiadaĆ wszystkim warunkom

i

właŚciwościom oferowanego docelowo

produktu. Przekazanie probek powinno zostac dokonane najpÓŹniej do dnia złoŻenia ofeńy, do
Magazynu odziezowego ZamawiĄącego na Ruchu Bobrek W Bytomiu (41-905) przy
ul. Konstytucji 76.
otwarcie prÓbek przez Zamawiającego zostanie dokonane przez niego niezwłocznie. otwarcie
prÓbek nie jest jawne i \ĄrVkonawcy nie są uprawnieni do obecnościpzy ich otwarciu' W celu
oceny spełnienia przez oferowane produkty warunków określonych w SIWZ, Zamawiający po
terminie ofertowania dokona badania prÓbek oferowanych produktÓw w sposÓb okreŚlony

w Załączniku nr 7 do SIWZ. Vlrlkonawcy nie są uprawnieni do uczestniczenia w procedurze
oceny probek. Pzekazane prÓbki nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego' ZamawiĄący

zastrzega, Że w przypadku, gdy ocena oferowanego produktu została dokonana juŻ przez niego
w sposob określonyw Załączniku nr 7 do SIWZ, uprawniony jest on do odstąpienia od badania
oferowanego produktu w celu oceny spełnienia warunkÓw określonych w Sl\AŻ. W takim

przypadku potwierdzeniem spełnienia przez oferowany produkt warunków określonych
w Zakresie Rzeczowym Pzedmiotu ZamÓwienia będą wyniki pzeprowadzonego wcześniej
badania. Niedostarczenie wymaganych prÓbek W WW. sposÓb i terminie spowoduje, Że oferta

\Afikonawcy nie będzie podlegała ocenie i zostanie odzucona. PrÓbki, jako częśćofeńy, nie
pod legają uzupełnien iu na wezwan ie Zamawiającego.
6. odpowiedzialnośc za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi \Ąłkonawca.
7. oferty powinny byÓ zaĘestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń'
B. \Ąłkonawca moŻe pzed upływem terminu do składania ofeń zmienić lub wycofaÓ ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeńy naleŻy złoŻyc według takich samych
zasad jak złozenie ofeńy z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA' lub,,WYCoFANlE'.
9. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia \Ąłkonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
10. W pzypadku oferty złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym
miejscu niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres
\Afkonawcy - bez jej rozpatrzenia.
11. Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofeńą nosi Ślady naruszenia, zamieszcza
na wykazie złozonych ofeń stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
12' Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofeń.

xvlIl.

otwarcie ofeń.
1. otwarcie złoŻonych ofeń nastąpi

niu .Ł!ł.

w:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek

2.
3.

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
DziałZamówień i Przetargów, l piętro, pok. nr 8
Zzawartościąofeń nie mozna się zapoznaĆ pzed upływem terminu otwarcia ofeń.
otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym,
Że dzień, w którym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.

Se kreta rz Ko m i sji P z eta rg owej : M ag d ale

n

a Bi e rn at
8

(/

Nrs

:

PRZZ2328

WEGL OKOKS KRAJ S p. z o.o

4.W częŚci

5.

6.

Xlx.

jawnej Komisja Przetargowa:
1) stwierdza iloŚÓ otrzymanych ofert,
2) otwiera ofeńy w kolejnościich zarejestrowania,
3) podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawcÓw, a ta kze informacje dotyczące
ceny, terminu
wykonania zamÓwien ia, okresu gwarancji iwarunkÓw płatnościzawańych w ofeńach.
Ceny ofeń nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy określony w S|WZ zawiera
powyzej 30 pozycji cen jednostkowych,
Oferty otwie ra slę rÓwniez w przypadku gdy wy konawcy n ie skorzyst ają z praw a uczestn iczen
ia
W częŚci jawnej postępowania. Na pisemny wniosek \AĄlkonawcy pzewodniczący
Komisji
Przetargowe j lub osoba wyznaczona pzekazuje informacje podan e w trakcie otwarcia ofeń.
lnformacje, o ktÓrych mowawust. Spzekaza ne zostaną \Ałkonawcom, ktÓrzy nie byli obecni
przy otwarci u ofeń na ich pisemny wniosek.

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
1. ZamawiĄący ustala następujący sposob komunikowania się z \AtVkonawcami:
1 ) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ:
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytu
ąi 76, 41-go5 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-74,i

b)
c)

uzupełnianiedokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. KonstytucjiT6,4t-905 Bytom,
faksem na nr (+48) 32718-11-74
wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, rażąco niskiej ceny:
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom,
faksem na nr (+48) 32718-11-74

d)
-

i

i

pozostałeoświadczenia iwnioski:

pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytu
ąi 76, 41-go5 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-74

Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna

2) Zamawiaiącego z Wykonawcami:
zawiadom ien ia, wezwa n ia oraz i nformacje będzie przekazywał Wyko nawcom

a)
b)
c)
-

2'

_

3'

:

pisemnie, lub
faksem na numer wskazany w ofercie, lub
drogąelektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
ntern etowej w profi u n a bywcy https ://d ostawcv-weq lokoks.coiq. b izl
Zamawiający i \Afikonawca, na ządanie kaŻdejze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji pzesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
osobą udzielającą informacjiw sprawach formalnycń ze strony ZamawiĄącego jest:
i

I

Magdalena Biernat - m.biernat@weolokokskraj.pl
Zamawiający kazdorazowo Wezwie \ĄłkonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczen lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odzucenie ofeńy.
5. Uzupełniane na wezwanie ZamawiĄącego oŚwiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac
spełnianie przez \ĄĄlkonawcę warunkÓw udziału W postępowaniu oraz potwierdzaÓ,
ze oferowane usługi spełniają wymagania okreŚlone w Sl\AŻ-'na dzień wyznaczony przez
Zamawiającego, jako dzień uzu pełn ien ia.
lnformacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

4.

xx.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie
zamÓwienia winny byc pzekazywane zgodnie z opisem zawańym w SlWż.
2' \Afikonawca moze zwrocic się do ZamawiĄącego o wyjaśńienie treściSIWZ. ZamawiĄący
jest zobowiĄ|any niezwłocznie udzieliĆ wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaśnienie treści
siwż
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6

Sekretarz

Ko m isji Przeta rg owej : M agd ale

n

a Bie

rn

dni

przed terminem składanii'ofert.

at
9

Nr sp

28
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
3. Treśc zapytań (bez ujawniania żrodłazapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Pzetargowa

umieszcza na stroni e internetowej
Brak odpowiedzi oznacza podtzymanie stanowiska zawańego w SlWZ'
5. W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄący moze pzeó upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaÓ treŚÓ slWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczególności dotyczy kryteriów oceny
ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny icń spełnienia'' zómawlający moŻe
przedłuŻyÓ termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach'
Dokonaną w ten sposÓb modyfikację Komisja Pzetargowa umieszcza na stronie internetowej

4'

w profi lu

xxl

na

bywcy https:

//d

ostawcy-weg lokoks. coiq. bizl.

P rzetw aęan ie da nych oso bowych
Zgodnie z art. 13 u9t,1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 20161 roku' w sprawie ochrony osÓb fizycznych-w związku z'przetvlarzaniem
9:ly-"| osobowych iw sprawie swobodnego przepływu tat<icn oanych oraz uchyienia dyrektywy
95116^//E (ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L'zorc.l19.'1), zwanego o-aró;
RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1' Administratorem danych osobowych \AĄlkonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich^(41-940) pzy ui. Gen. j. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzeósiębiorcÓw
prowadzonego qrz91
9ąd Rejonowy w Gliwicach, X \ĄĄldział Gospodarcży Krajowego Rejestru

Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiych,-poda1nikiem od
towarÓw i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej Ńlp 653-000-48-65,

BDO 000012274, e-mail:

REGON:270034633;

www. weg lo kokskraj. pl, zw any dalej Ad

2. Dane

_

3.

m in

istrato rem.

kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w

sekretariat@wegtokokskraj.pt,

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

adres 4'1-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqtokoiskraj.pl, tet. 32 T1B 16 6Z
Dane \Afukonawcy pzetwarzane będą w celu:
a) Pzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;

o.o':
.

b) Wyboru najkozystniejszejoferty orazudzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;
dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
.
przeprowadzenia kontroli pzez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
4. Przefł,tarzanie pzekazanych przez \Afikonawcę danych osobowych moŹe dotyczyÓ

c) Przechowywania

reprezenta ntów, właŚcicie i
l

l

u

b

p

racown kÓw \AĄlkonawcy.
i

5. Pzebł'tarzanie danych osobowych \AĄlkonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1
lit' f) RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jesi koniecznośc przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamÓwienia.

6. Dane

7

'

8'

\A/ykonawcy są rÓwnieŻ pzetwazane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania-produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takŻe w celu doóhodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw' prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w irt. d ust' 1 lit. f)
RODO.
Przeluarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego
na Administratoze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o ioóatiu
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geblogiczne i gÓrnicze' ustawy
ko{e-|9 karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowosci nJ podstawie ań. 6 ust. 1 lii.
c) RODO.
Dane osobowe \A/ykonawcy pzefle'zane są wyłącznie w zakresie związanym
realizaĄą
powyzszych celow' Administrator moŻe udostępnić dane osobowe \Alkonawcy ińnym odbiorcom
świadczącymusługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwi. Dane-Wyńonawcy będą

z

rÓwniez udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie pzepisow prawa oraz
podmiotom przebuazaiącym, z ktÓrymiAdministrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania

danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zieceń dla Administratora.
w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Dane osobowe \Alkonawcy będą przetwarzane

10. \Alkonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia spzeciwu.
11. \Ą/ykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych

w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytuąi 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel'32 718 16 67 lub do Prezesa Uzędu ochrońy danych osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ prze$tazanie danych ośobowych \A|konawcy

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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narusza przepisy RoDo
\Ałkonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administrato
ra (ZamawiĄącego) wszystkie
osoby tizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne pro*ałżącó
działalność
gospodarcz3'
ltÓrę zostaną wskazane jako podwykonawca, a-ktÓrych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załącznit<u lub dokumenció składanym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o:
a) fakcie pzekaza.nia da nych osobowych Ad m in istrato rowi (Zamawiającemu)
b) przetwarza n u d anych osobowych przez Ad m n istratora (ZamawiĄĄóegol'
- (jeżelidotyczy)
;

i

13' Zgodnie

z

art, 14

i

RoDo \Ąłkonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu

Administratora

(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec bsóo, o'ktÓrych mowa
w ust. 12, przekazując
im treŚĆ klauzuli informacyjnej, o ktÓiej mowa powyżej, wskózując jóJnoczesnie tym
osobóm
\Afukonawc.ę j3to ŹrÓdło po-chodzeni-a oanyón bsoóowych, 'ńtoiyńi
dysponował będzie
Ad m n strato r (ZamawiĄący) - (j e ż e l i d oty cz y)
i

i

14' Podanie pr?7 \ĄĄlkonawcę danych osóbowych jest dobrowolne, ale stanowi
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXll.

warunek

lnformacjedodatkowe
1. ocenie nie podlegają ofeńy, ktÓre zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wcześniej
zamÓwienie dla Zamawiającego z nienalezytą starannością,b w szczegÓlnbści pbiega;ącycn
na:
1) niewykonaniu zamówienia w terminie z pŻyczyn tezącyón po stronió \AĄlkonawcy] ' ' '
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaściwejjakoś'ci,
3) niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,
4) wykonaniu usługi lub roboty budowanej 'obarczonej wadą powodującą koniecznoŚc
po

n

iesien ia przez Zamawiającego dodatkowych na kładow fi na nsowych,

5) rozwiązaniu. umowy

z

\A|konawie

''

przyczyn lezących
]ub odstąpieniu od umońy
po stronie \AĄlkonawcy, w okresie ostatnich
tzech iat przedwszczęciem pośtępowania.
2. CałoŚÓ postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyizy to rÓwniez wszelkiej
' korespondencji oruz porozumiewania się pomiębży zańawiaią.y', jwyłonawcą.
3. Komisja pzetargowa moŻe Żądać od \Alkonawcow wyjaŚnien'o'otyc.ącfcń tresci )łozonych ofert.

4.

Komisja Przetargowa kazdorazowo Wzywa \Arlkonawiów, ktozy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa' oŚwiadczenia lub dokumenty zawieĘące ńłęoy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupółnienia kónieczńe-byłoby uniewaznienie
postępowania lub odzucenie ofeńy.

i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez
Wykonawcę warunkÓw udziału w posiępowaniu oraz spełniónie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych
.przez Zamawiającego na dzień wyznaczony prźez Komisję
Przetargową, jako dzień uzupełnienia
6. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
't) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiajli o
$m \ĄĄlkonawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodnościofeńy z slWZ, . ńiezwłócznió
powiadimiając
o tym \Alkonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba, "z'e
akceptacja zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych pzez rnlyrónawcę na podstawie ust. 4.
7. Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępówania nie podlega udostępnieniu
na zasadach okreŚlonych w pzepisach o dostępie do inforńacji publicznej.
5' Dokumenty

xxlll.

Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upowaznione informują \AlkonawcÓw, w formie przewidzianej w S|WZ o sposobie
rozstzygnięcia postępowania'
ta jest przekazywana nieźwłocznie do puolit<acii
na stronie www.weqlokokskrai. pl.lnformacja
2' \Alkonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie
odrębnym pismem do zawarcia umowy'

xXlV.

Postanowienia końcowe.

1.
2.

Oferta nie podlega zwrotowi.

z

tytułu odrzucenia ofert \Afikonawcom nie przysługują Żadne roszczenia przeciwko

Zamawiającemu.

3. Wszelkie koszty związane

w

ze

sporządzeniem, złoŻeniem oferty

postępowaniu ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania

oraz

uczestnictwem
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Załaczniki:.
Załącznik nr
Załącznik nr

1
1 a- 1 c

Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr
Załącznik nr

5
6
7

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowien ia.

Wymagane parametry techniczno - użytkowe dla poszczegÓtnych częŚci
zamÓwienia (zadań).
WzÓr formulana ofertowego.
Załącznik do formularza ofeftowego
W.ykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

producenta
lub dystrybutora a dotąd nie stosowanych w WĘGLoKoKs KARJ
Sp. z o.o. KWK,,Bobrek-piekary".
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy'

.9$..Q)..ł'Qło. r

Przewodn

Komisji Pzetargowej

ZATWIERDZAM

PEŁNoMocNlK
WĘGl_

Kopal t:il ',_,'ł!i.:
l<l

z o.o.

składania ofert.
o-świadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegających się o zamówienie.
oświadcz' dot. wniesienia wadium w formb zaticzenii wierzytetności'
PoŚwiadczenie o dostarczeniu wzorcow.
Procedura badań eksploatacyjnych pÓłmasek filtrujących w warunkach
rzeczywistych KWK,, Bobrek-Pie ka ry" _ dot. wyrobÓw dostarczon ych przez

4

Załącznik nr B
Bytom, onia

KRAJ

i:.

Z-CA l.il

Sp. z o.o.

.''2Lj.']|::.

PEŁNoMocNlK

niekaĄf
Kopalnia

,t-i ii l.l.-'J

"r,

_'

i:l'ł*.NiCIEGo

Sp. z

KIEROWNIK

Jamka

podpisr

RADCA PB.AWI{Y

:-:_

o.o

GÓRNlczEGo

podpis osoby uprawnionej

mgr Roman Wolny
KT 159q

Sekretarz Kom isji P zeta rgowej : M ag d ale n a Bie

v

rn

at
t2

N rs nreu r: PR77121,)*

Wtr.l! ÓKnKc KP

lŚn

z

Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA,
WYMAGANE PARAMETRY TEcHNlczNo - UŹYTKoWE PRZEDMIoTU zAMoWlENlA, oRAz
DoKUMENTY N l EZBĘDN E Do PoTWIERDZEN|A s PEŁN EN|A VVYMAGAŃ
I

l.

opis przedmiotu zamówienia
Pzedmiotem zamÓwienia jest: Dostawa połmasek filtrujących do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o
KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowój zsz-e1.

ll. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe
Przedmiot zamÓwienja musi spełniaĆ warunki okreŚlone odpowiednio dla kazdej częścizamówienia
(zadania) w Załącznikach nr 1a,1b,1c do Sl\M, i tak:
'l. Półmaska_ filtrująca klasy P2 jednokrotnego uzytku (płaska z zaworem wydechowy m) - Załącznik
Nr la do SIWZ,
2. Półmaska filtrująca klasy P3 jednokrotnego uzytku (płaska, z zaworem wydechowym) - Załącznik
Nr 1b do SIWZ,
3. PÓłmaska filtrująca klasy P2 jednokrotnego uzytku (płaska, bez zaworu wydechowego) - Załącznik
Nr 1c do SI\AZ.

l!l. Wymagania dotyczące wzorów materiałów objętych postępowaniem
1. Wzory materiałow objętych postępowaniem w iIości30 szt.
od powied n io zabezpieczon e i następ ująco op isa n e

z każdego oferowanego asoĘmentu,

:

Nr postępowania:

PRZZ2328
Pzedmiot postępowania: Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK B'o':::o"oa w zoz;o ror'
2s2-3)
Nazwa wykonawcy:
'::n'::'asortlmentowei
Adres:

2. KaŻdy Wykonawca powinien dostarczyÓ do dnia złożeniaofeńy, do Magazynu odzieŻowego
Zamawiającego na Ruchu Bobrek W Bytomiu przy ul' Konśtytucji 7ó, -a PoŚwiadczen-ie
o dostarczeniu wzorcÓw (wg Załącznika Nr 6 do SIWZ) - dołączyc ao óreńy.

3' \Ąłkonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiająieńu nieodpłainie prÓbek oferowanego
produktu w ilościco najmniej 30 sztuk wraz z oświadczeniem o akceptacji zasad i warunków

przeprowadzania badań eksploatacyjnych ustalonych w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Próbki powinny odpowiadaÓ wszystkim warunkom i właŚciwościom oferowanego docelowo produktu'
Przekazanie prÓbek powinno zostac dokonane najpÓŹniej do dnia złoŻeni{ oferty, do Magazynu
odziezowego
Zamawiającego na Ruchu Bobrek w Bytomiu (łt-gos) przy ul. Konstytucji 76.
_
5. otwarcie prÓbek pzezZamawiającego zostanie dokonane pzez niego ńiezwłocznie. ótwarcie prÓbek
nie jest jawne i wykonawcy nie są uprawnieni do obecności przy ich ótwarciu. W celu oceny speinienia
pzez oferowane produkty warunkÓw okreŚlonych w S|WZ, ZamawiĄący po terminie ofertowania
dokona badania próbek oferowanych produktÓw w sposÓb określony w Załączniku nr 7 do SIWZ.
Wykonawcy nie są uprawnieni do uczestniczenia w proceduze ocenyprÓbek. Przekazane probki nie
podlegają zwrotowi pzez Zamawiającego. ZamawiĄący zastzega, że w przypadku, gdy ocena
oferowanego produktu została dokonana juŻ pzez niego w sposÓb okreŚlony
załącznixu nr 7 do
slWZ' uprawniony jest on do odstąpienia od badania oferowanego produktu w celu oóeny spełnienia
warunkÓw określonych w Sl\M. W takim pzypadku potwierdzeniem spełnienia przeź oierowany
produkt warunkÓw okreŚlonych w Zakresie Rzeczowym Przedmiotu Zamówienia będą wyni(i
przeprowadzonego wczeŚniej badania. Niedostarczenie wymaganych prÓbek W Ww. sposÓb iierńinie
spowoduje, Że ofeńa \AĄlkonawcy nie będzie podlegała'oceńie i zostanie odzucona. PrÓbki, jako
częŚc ofeńy, nie podlegają uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego.

4'

i

lV. Wymagane dokumenty

w języku

polskim

A. Dokumentv, ktore należv załaczvć do ofertv:
1' Do ofeńy naleŻy załączyc dokumenty określone wymaganiami dla poszczegÓlnych częścizamÓwienia
(zadań),
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PRZZI2328

11fl KS KRAJ S
klasy P2 jednokrotnego uzytku (płaska
IA'E':

1) dla częŚci zamowienia (zadania) nr

1 _ Połmaska filtrująca

I

z zaworem Wydechowym) - Wg Załącznika Nr 1a do SIWZ,
2) dla częŚci zamowienia (zadania) nr 2 - Połmaska filtrująca klasy P3 jednokrotnego uzytku (płaska
zzaworem wydechowym)- Wg Załącznika Nr 1b do SIWZ,
3) dla częŚci zamÓwienia (zadania) nr 3 - Połmaska filtrująca klasy P2 jednokrotnego uzytku (płaska
bez zaworu wydechowego) - Wg Załącznika Nr 1c do SIWZ;

do niniejszego postępowania _ zgodnie
zZałącznikiem nr 6 do SIWZ'
3. oświadczenie o akceptacji zasad i warunkÓw przeprowadzania badań eksploatacyjnych ustalonych
w Załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Dokument potwierdząący dostarczenie wzorcÓw

B. DokumentY, ktore należv dostarczuć wraz z przedmiotem zamowienia - pnv

pienlttszei

i każdei koleinei dostawie:

Dokumenty okreŚlone wymaganiami dla poszczegÓlnych częŚci zamówienia (zadań), tj.:
1)dla częŚci zamówienia (zadania) nr 1 - PÓłmaska filtrująca klasy P2 jednokrotnego uzytku (płaska
zzaworem wydechowym)_Wg Załącznika Nr 1a do S|WZ
2) dla częścizamÓwienia (zadania) nr 2 - Połmaska filtrująca klasy P3 jednokrotnego uzytku (płaska
z zaworem wydechowym) - Wg Załącznika Nr 1b do slWZ,
3) dla częścizamÓwienia (zadania) nr 3 - PÓłmaska filtrująca klasy P2 jednokrotnego uzytku (płaska
bezzaworu wydechowego) - Wg Załącznika Nr lc do SIWZ.

V.

Wymagania dotyczące gwarancji
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamÓwienia
do magazynu Zamawiającego.
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Załącznik Nr 1a do SIWZ

PoŁMASKA FILTRUJĄGA KLASY P2 JEDNoKRoTNEGo UŻYTKU
PŁASKA, z złw oREM vVYDEc HovVYM)
(

I.

OPIS VVYROBU

Półmaska filtrująca jednokrotnego uzytku słuzy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym
działaniem pyłÓw występuj?9Jgh w powietrzu kópalnianym, gdy stęzenie fazy rozpioszonei
pzekracza wartoŚci g x NDS' tAĄrób ten będzie stósow-arly w atmosfeize zagroŻonój aerozolu ńie
wybuchem.
Półmaska-musi zapewniac uzytkownikowi właściweoddychanie ihigienę oddychJnia * ó."śie
ieonei
zmiany. roboczej w warunkach dołowych. PÓłmaska filtrująca powinna miec kształt płaski zzaworem
wydechowym, a jej wielkoŚĆ musi zapewniaó szczelnośÓ
fodczas uzytkowania (ruchy głowy, mÓwienie)
dla typowego kształtu twarzy uzytkownika'

Taśmy nagłowia muszą:
byĆ elastyczne,
być mocowane do pÓłmaski w sposÓb uniemozliwiający niekontrolowane odłączenie taŚm nadgłowia

_

od półmaski,
umozliwiać łatwe nałozenie i zdjęcie pÓłmaski.
Półmaska filtrująca musi być wyposażona W:
zacisk nosowy zapewniający odpowiednie dopasowanie i solidne uszczelnienie,

-

-

zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowoŚci funkcjonowania,
z uwzględnieniem jego szczelności,
uszczelniacz co najmniejw częŚci nosowej.
Kształt zewnętznej krawędzi pÓłmaski, zacisk nosowy i uszczelniaczłącznie z taŚmą nagłowia muszą
umozliwiać szczelne dopasowanie pÓłmaski do twarzy uzytkownika. PÓłmaska nie moze odkształcaÓ się
pod wpływem oddziaływania wilgoci. Połmaska musi spełniac wymagania normy PN-EN 14g+A1:2o1o
lub norm równowaznych.

Rysunek przedstawiony poniŻej ma charakter poglądowy.

o

4

il.

'\r

Wymagania:

1. oferowany przedmiot zamÓwienia musi byc fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo.
2' KaŻdy egzemplaz wyrobu musi byÓ oznakowany -zgodnie -z ooowiązu1ąóymi przepisami
iwymaganiami normy PN-EN 149+A1:2010lub norm rÓwnowaznych. oznakowańie musi umozliwiaÓ
_ identyfikację wyrobu i producenta i być tnłałew całym cyklu uzytkówania wyrobu.
3. Deklaracja zgodnościUE/WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upowaznionego
przedstawiciela potwierdzająca, ze wyrob jest zgodny z postanowióniańi nozpoźąazenia Parlamen-tu
Europejskiego i Rady 20161425 lub wczeŚniej obowiązującymi pzepisami oiaz normą PN-EN
149+A1:201 0 lub norm równowaznych'

4' oświadczenie wystawione przez wystawcę

deklaracji zgodnoŚci UEAIVE potwierdzające, ze wyrob
spełnia wymagania zawarte w $ 221 rozporządzenia Ministra Energii z dnia zs liśtópada zcircr.
w sprawie szczegołowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw
gorniczych: ,,Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrozoniej wybuc'hem środków
ochrony indywidualnej oraz odzieŻy i obuwia roboczego mogących:

Sekretarz Kom isji Przetargowej: Magdale

N ,/

n

a Biernat
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WEGLOKOKS K
So. z o.o.
1) byÓ Źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowa nych elektrycznoŚcią statyczną lub

uderzeniem;

2) spowodowaÓ zapłon mieszaniny wybuchowej.''

5. Certyfikat (kopię) badania typu UE/WE wrazze sprawozdaniem (kopią) z badania typu UEA//E (jeŚli
stanowi ono integraln-ą częśĆcertyfikatu, co wynika z zapisÓw w hiń zawartych), wyoanylwyo'ane
przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ląó+n1zoio luo
norm rÓwnowaznych.

6. ocena z badań stwierdzająca mozliwośc stosowania wyrobu w środowisku pracy
7

.

gÓrniczej, wydana
przez jednostkę upowaznioną w zakresie badań elektrostatycznych.
Dla ŚrodkÓw ochrony_indywidualnej zaliczonych do kategoiii lll zagroŻeń o ktorych mowa w załączniku

l Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161425 nalezy przedstawic stosowną
dokumentację przeprowadzonej procedury oceny źgodnoŚci wykonanej W ciągu ostatnich
_ 12 miesięcy, zgodnie z artykułem 19 pzywołanego Rozpoządzenia'
8. Pozytywna ocena badań potwierdzająca,Że wyrób jak ijegoelementy składowe nie są szkodliwe dla
1dpwia' wydana pzez jednostkę upowaznioną, wymieńioną w rozporządzeniu lvlińistra Zdrowia
i opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w śprawie wykazu jednostek upowaŹnionych do
9.

przeprowadzania badań materiałÓw i procesÓw technologicznych w celu ustalenia stopnia szkoóliwoŚci
dla zdrowia orazzakresu tych badań.
lnstrukcja uzytkowania wyrobu.

10. oŚwiadczenie (zgodnie ze wzorem nr 1Załącznika nr 7 do niniejszego

Sl\M) posiadacza certyfikatu
akceptacji zasad i warunkÓw pzeprowadzania badań eksploatacyjnych'pzez Węglokokś Kraj
Sp. z o'o. KWK ,,Bobrek-Piekary'' oraz spełnieniu wymagań określonyóh'Załączniku ni z do S;WZ
pkt 4 dla wyrobow będących pzedmiotem ofeńy

o

Uwaga:
Dokumenty inne niz oświadczenia powinny być składane wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodnoŚÓ z oryginałem' Poświadczenia za zgodnoŚć z oryginałem dókonuje odpowiednio wykonańca,
podmiot, na ktÓrego zdolnoŚciach lub sytuacji polega wykonawca, wykońawcy albo podwykonawca,
w zakresie dokumentÓw, ktore kazdego z nich dotyczą'
ZamawiĄący może Żądac przedstawienia oryginału lub notarialnie poŚwiadczonej kopiidokumentÓw, innych
niż oŚwiadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest nieczytelńa lub budzi wątpliwoŚci co

do jej prawdziwoŚci. Dokumenty powinny byc spoządzone w języku- polskim, natomiast gdy są
obcojęzyczne, nalezy przedstawiÓ ich tłumaczenie na język polski

Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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WEGLOKOKS K

Sp. z o.o.
Załącznik Nr 1b do SIWZ

PoŁMASKA F|LTRUJĄGA KLASY P3 JEDNoKRoTNEGo UZYTKU
PŁAs KA, z zAw oRE M VVYD Ec HoWYM)
(

I.

OPIS VVYROBU
PÓłmaska filtrująca jednokrotnego uzytku słuzy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym
działaniem pyłow występujących w powietrzu kopalnianym, gdy stęzenie fazy rozpioszonej aerozolu nie

przekracza wańoŚci 2OxNDS. \ĄĄlrÓb ten będzie stosowany

w atmosferze

z'agroŻonej_czaśie
wybuchem.

PÓłmaska musi zapewniaÓ uzytkownikowi właŚciwe oddychanie i higienę oddychania w
jednej
zmiany roboczej w warunkach dołowych. PÓłmaska filtrująca powinna mieÓ kształt płaski, a.1e1 wiólt<osć
musi zapewniac szczelnoŚć podczas uzytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego ksziału buarzy

uzytkownika.
TaŚmy nagłowia muszą:

_
-

byĆ elastyczne,
byĆ mocowane do półmaski w sposÓb uniemozliwiający niekontrolowane odłączenie taŚm nadgłowia
od pÓłmaski,

umozliwiać łatwe nałozenie i zdjęcie połmaski.
Półmaska filtrująca musi byc WyposaŻona W:
zacisk nosowy zapewniający odpowiednie dopasowanie

-

i

solidne uszczelnienie,

zawÓr wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowościfunkcjonowania,
z uwzględnieniem jego szczelnoŚci,
- uszczelniacz co najmniejw częścinosowej.
Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniaczłącznie z taŚmą nagłowia muszą
umozliwiaÓ szczelne dopasowanie pÓłmaski do twarzy uzytkownika. PÓłmaska nie moze odkształcac się
pod wpływem oddziaływania wilgoci' PÓłmaska musi spełniac wymagania normy PN-EN 14g+A1:2o1ó
lub norm rÓwnowaznych.

Rysunek pzedstawiony poniŻej ma charakter poglądowy.

o

4

ll.

\*rł

Wymagania:
1

2

3.

4.

oferowany przedmiot zamÓwienia musi być fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo'

KaŻdy egzemplarz wyrobu musi byĆ oznakowany zgodnie z obowiązującymi pzepisami

iwymaganiami normy PN-EN 149+A1:2010 lub norm rÓwnowaŻnych. oznakowanie musi umoŹliwiać
identyfikację wyrobu i producenta i byc tnłałew całym cyklu uzytkowania wyrobu.
Deklaracja zgodnościUE/VVE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego

upowaznionego przedstawiciela potwierdzająca, Że wyrob jest zgodny z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161425 lub wczeŚniej obowiązującymi
przepisami oraz normą PN-EN 149+A1:2010 lub norm rÓwnowaznych.
oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności UE/WE potwierdzające, że wyrÓb
spełnia wymagania zawarte w $ 221 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r.
w sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow

Komisji Przetargowej: Magdalen a Biernat
t7
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Nr sprawv: PRZZ|232
WE GLOKOKS KRA J So. z o.o.
gorniczych: ,,Niedo puszczalne j est stosowanie w atmos ferze zag rozonej
wybuchem środkow
ochrony indywidual nej oraz odzi ezy i obuwia roboczego m ogących:
1) byÓ Źrodłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznoŚcią statyczną lub
uderzeniem;
2) spowodowaĆ zapłon mieszaniny wybuchowej.''
5' Ceńyfikat (kopię) badania typu UEA//E wraz ze sprawozdaniem (kopią) z badania typu UE711yE (jeśli
stanowi ono integralną częśÓ certyfikatu, co wynika z zapisÓw i" ńińzawartycn),"wyoanylwyo'ane
pzez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN:EN 149+A1:2010
lub

6.
_
7'

8.
9.
10.

norm równowaznych.

ocena z badań stwierdzająca mozliwoŚc.stosowania wyrobu w środowisku pracy gorniczej, wydana
przez jednostkę upowaznioną w zakresie badań elektrosiatycznych.

Dla środkÓw ochrony indywidualne.| zaliczonych do kategorii lll zagroŻen o ktÓrych mowa
w załączniku l Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i_ Raoy 2o1a425 naleŻy pzedstawić

stosowną dokumentację przeprowadzonej procedury-oceny zgodności wykonanej w cią!u ostatnich
12 miesięcy, zgodnie z ańykułem '19 pzywołanego Rozpoźą{zenia.
Pozytywna ocena badań potwierdzająca, Że wyroo jak ijego elementy składowe nie są szkodliwe
dla
-wymieńioną
w rózporządzeniu Ministra Zdrowia
1dpwia' wydana pzez jednostkę upowaznioną,

i opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do
przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznycń W celu ustalenia
itopnia
szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.
lnstrukcja uzytkowania wyrobu.

oświadczenie (zgodnie zewzorem nr 1Załącznika nr 7 do niniejszego SIWZ) posiadacza ceńyfikatu
o akceptacji zasad. iwarunkÓw pzeprowadzania badań ekspioatjcyjnych'pzez Węglokokś Kraj
Sp. z o'o. KWK.,,Bobrek-Piekary'' oraz spełnieniu wymagań okreŚlonycń'* zaĄczniku ńi 7 do SIWZ,
pkt 4 dla wyrobÓw będących pzedmiotem oferty.

Uwaga:
Dokumenty inne niz oświadczenia powinny byÓ składane wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczo
nej za
zgodnoŚć z oryginałem' Poświadczenia za zgodnoŚe z oryginałem oór]onu.;e oopowiebnio wykonawca,
podmiot, na którego- zdolnoŚciach lub sytuacii polega wy[onawca, wykońawcy
albo poowyt<onawca,
w zakresie dokumentÓw, ktÓre kazdego z nich dotyczą.ZamawiĄący moze Żądać przedstawienia oryginałrr lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentÓw'
innych niz oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi
wątpliwoŚci co do jej prawdziwości. Dokumenty powinny byÓ sporządzone W
1ęzyru polskim, natomiast gdy
są obcojęzyczne, naleŻy przedstawiÓ ich tłumaczenie ni język polski
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Załącznik Nr f c do SIWZ

PoŁMASKA FILTRUJĄGA KLASY P2 JEDNoKRoTNEGo UżYTKU
PŁAs KA, BEz zAWo RU vllYDEc HoWEGo)
(

I.

OPIS VVYROBU
PÓłmaska filtrująca jednokrotnego uzytku słuzy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym
działaniem pyłow występuj?9ygh w powietzu kopalnianym, gdy stęzenie fazy rozpioszone; aerozolu ńie

pzekracza wartości 9 x NDS' \AfurÓb ten będzie stosow-ańy w atmosfeze zagroŻonój wybuchem.
PÓłmaska musi zapewniać uzytkownikowi_właŚciwe oddychanie i higienę oddychjnia * ó'aśi" jednej
zmiany roboczej w warunkach dołowych. Półmaska filtrująca powinńa mieć kiztałt płaski bez zaworu
wydechowego, a jej wielkość musi zapewniać szczelnośćpodczas uzytkowania (ruchy głowy, mÓwienie)
dla typowego kształtu twazy uzytkownika.
TaŚmy nagłowia muszą:

-_

-

byÓ elastyczne,

byĆ mocowane do pÓłmaski w sposob uniemozliwiający niekontrolowane odłączenie taśmnadgłowia
od pÓłmaski,

umozliwiac łatwe nałoŻenie i zdjęcie pÓłmaski.
PÓłmaska filtrująca musi byc wyposażona w:
zacisk nosowy zapewniający odpowiednie dopasowanie
uszczelniacz co najmniej w częścinosowej.

_

i

solidne uszczelnienie,

Kształt zewnętrznej krawędzi połmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmąnagłowia muszą
umozliwiac szczelne dopasowanie pÓłmaski do twazy uzytkownika. Półmaska nie może od-kształcać się
pod wpływem oddziaływania wilgoci. PÓłmaska musi spełniac wymagania normy PN_EN 149+A1:201ó

lub norm rÓwnowaŻnych.

Rysunek przedstawiony poniŻej ma charakter poglądowy.

_łl
ll.

\F

Wymagania:

1. oferowany przedmiot zamówienia musi byÓ fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo.
2' KaŻdy egzemplarz wyrobu musi byÓ oznakowany zgodnie -z ooowiązu1ąóymi przepisami

iwymaganiami normy PN-EN 149+A1:2010lub norm rÓwnowaznych. oznakowańie musi umożliwiac
identyfikację wyrobu i producenta i byĆ tnłałew całym cyklu uzytkówania wyrobu.
3. Deklaracja zgodnościUE/WE wystawiona przez producenta danego wyrobu lub jego upowaŻnionego
przedstawiciela potwierdzająca, ze wyrÓb jest zgodny z postanowiónlańi Rozpoząózenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 20161425 lub wcześniejobowiązującymi przepisami oiaz normą PN-EN
149+ A'|:201 0 lub norm równowaznych.

4' oŚwiadczenie wystawione przez wystawcę

deklaracji zgodnoŚci UEANE potwierdzające, Że wyrÓb
spełnia wymagania zawarte w $ 221 rozporządzenia Mlnistra Energii z dnia 23 lisiopada zoia r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia iuchu podziemnych zakładow
Przetarg owej : M ag d ale n a Bie rn at
t9
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gÓrniczych:,,Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagroŻonej wybuchem środkow
ochrony indywidualnej oraz od zieŻy i obuwia roboczego mogących
1) być żrÓdłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznoŚcią statyczną lub
uderzeni em;

2) spowodowaĆ zapłon mieszaniny wybuchowej.''

5. Ceńyfikat (kopię) badania typu UE/WE wraz ze sprawozdaniem (kopią) z badania typu UEA//E (jeśli
stanowi ono integralną częśĆceńyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawańych), wydany/wydane
przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 14Ó+A1:zoio lun
norm rÓwnowaznych'

6. ocena z badań stwierdzająca mozliwośc stosowania wyrobu w środowisku pracy gÓrniczej, wydana

7.

przez jednostkę upowaŻnioną w zakresie badań elektrostatycznych.
Dla ŚrodkÓw ochrony indywidualnejzaliczonych do kategorii lll zagrozeń o ktÓrych mowa w załączniku

l Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 20161425 naleŻy przedstawić stosowną
dokumentację pŻeprowadzonej procedury oceny zgodnoŚci wykonanej W ciągu ostatnicń
12 miesięcy, zgodnie z ańykułem 19 przywołanego Rozpoządzenia.
8' Pozytywna ocena badań potwierdzająca,Że wyrób jak ijego elementy składowe nie są szkodliwe dla
zdrowia, wydana pzez jednostkę upowaŻnioną, wymienioną w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
iopieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do
przeprowadzania badań materiałÓw i procesÓw technologicznych w celu ustalenia stopnia szkodliwoŚci
dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

9. lnstrukcja uzytkowania wyrobu,
10. oŚwiadczenie (zgodnie ze Wzorem nr 1 Załącznika nr 7 do niniejszego SIWZ) posiadacza ceĘfikatu
o akceptacji zasad i warunkÓw pzeprowadzania badań eksploatacyjnych pzez Węglokoks KĘ
Sp' z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary'' oraz spełnieniu wymagań okreŚlonych w Załączniku ni 7 do SlWZl
pkt 4 dla wyrobow będących pzedmiotem ofeĘ
Uwaga:
Dokumenty inne niz oświadczenia powinny byc składane wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonejza
zgodnośÓ z oryginałem. PoŚwiadczenia za zgodnośÓ z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktÓrego zdolnościachlub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy albo podwykonawca,
w zakresie dokumeńtÓw, ktÓre kazdego z nlcn oótrczą.Zamawia1ący moze ŻądaĆ pzedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentÓw,
innych niz oŚwiadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złoŻona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwoŚci co do jej prawdziwości' Dokumenty powinny być sporządzone W języku polskim, natomiast gdy
są obcojęzyczne, naleŻy przedstawić ich tłumaczenie na język polski.

omisji Przetargowej: M agdalena Biernat
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Nr sprawv:

PRZZI2328

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
(nr grupy asońymentowej 292_3)
Nr sprawy: PRZV2328

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRONIE
INTERN ETOWEJ POD ADRESEM https://efo.coiq.biz

UWAGA

!

WYPEŁNIoNY' WYDRuKoWANY i P9 DPlsA N,Y PPzEz oso BY RE P REZE NTUJĄGE WYKo NAWG
Ę
FORMULARZ OFERTOWY NALEZY DoŁĄczYc Do SKŁADANEJ oFERTY WWERsJl PAPIERoWEJ.

Se kreta

0

0^-

rz

Ko m i sj i P rz eta rg owej : M ag d al e n a B

ie

rn

at
2t

Nr sprawv: PRZZI2328

WEGLOKOKS

So. z o.o.
Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załacznik do formulana oferźowego _ dodatkowe oświadczenia i ustalenia

1. DziałĄąc w imieniu \AlkonawcyAAłkonawców występujących wspolnie oświadczam, że:

'1) podałem cenę ofertową oraz cenę jednostkową, która
zawiera wszystkie koszty poniesione

nalezytego wykonania zamÓwienia,

w celu

2) oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie
z wymaganiami okreŚlonymiw SlWZ,

3) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnościwynagrodzenia naleŻnego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawia1ącego wystawionej ńa
podstawie stosownego dokumentu odbioru pzedmiotu zamówienia po_trłiórozónego przez
Zamawiającego.

4) Wyklucza się stosowanie zaliczek i pzedpłat.
5) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w S|WZ w szczegÓlnoŚci
w-Szczegołowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz lstotnych postanowieniach do umowy

- oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob tzócich,
6)
7) zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia,
B) zapoznałem się z lnstrukcją dla \AĄlkonawcÓw, zamieszczoną na stronie:
https:łdostawcv-weqlgkqkq.coiq.biż ofaz, Że w pzypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby
realizujące umowę po stronie \AĄlkonawcy z ww' lnstrukcją

2'

9) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WEGLoKoKs KRAJ
DziałĄąc w imieniu \Ąń7konawcy oświadczam, ze, spełniam następujące warunki:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

?)
3)
4)

Sp. z o.o.

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamowienia,

do wykonywania określonejdziałalnościlub czynności związanej
wykonaniem przedmiotu zamowienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania iakich

posiadam uprawnienia

z

uprawnień'

zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne (z wyjątkiem pzypadkow, gdy \Alkonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyz1i

5) nie
6)

3.

właŚciwego organu),

nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem \Ałkonawcy, ktory po ogłoszeniu
upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, iózeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i popzez kwidację majątku u padłe go).
oŚwiadczam, Że (niepotrzebne skreŚlić)
a) jestem czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
.. ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,
li

ilb.

4'

5.

6.

b) jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
oświadczam, ze moim właŚciwym urzędem skarbowym jest:'''
oświadczam, ze posiadam
...przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóŹnieniom w transakcjach handlowych.
oŚwiadczam, ze jestem związany ofeftąpzez okres 60 dni.

status

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w
Nazwa nr dokumentu (oświadczenia)
1

.

2.
3.
4.

pkt.

z

dnia 8 marca

.slWZ

nr strony w ofercie

... ...

......
...

.

......

(pieczęÓ i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia Wykon awcy)
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o

Nr sprawv: PRZZI2328

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Nazwa i adres \Arlkonawcy
Data: ...

Wańość

zamówienia netto zł
Lp

Przedmiot zamówienia

Podmiot
wykonujący

Data dostaw

(w okresie ostatnich
3 lat przed upływem

terminu składania
ofeń)

(należy
podać:
dd/mm/rrrr

lub okres

zamówienie*

Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr)

(w przypadku

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego
potencjału)

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzający

nalezyte
wykonanie
dostaw)

Uwaga!
Przez wykonanie zamówienia naleŻy rozumieć jego odbiÓr.

-

W

pzypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisaÓ

,,do nada!'', podając wańośćzrealizowanego dotychczas zamÓwienia' Do wykazu nalezy dołączyc dokumenty potwierdzaiace, że podane
wykonane naleŻycie lub są wykonywane naleŻycie.

w wykazie dostawy

zostały

- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu' \Ąłkonawca składający ofeńę zobowiązany
jest udowodniĆ Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczególności dołączając w tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres kozystania z nich pzy wykonaniu zamÓwienia

u

Sekretarz Kom isji Przetarg owej

(\n/

(pieczęÓ i podpisy osoby/osob
poważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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n
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Załącznik Nr4 do SIWZ

MiejscowoŚÓ

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWADczENlE WYKoNAWGY WsPoLNlE UBIEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWtENIE

oświadczam, Źe

1)
2)
_
3)

:

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłościlub likwidacji
o ogłoszeniu upadłościzawarłem układ zatwie1ozony prawomocnym postanowieniem sąou, j oraz
ut<łao
nie przewiduje zaspokojenia wiezycieli poprzez likwidicję majątku upadłego,

nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw,'opłat, składek ńl uoe)piecżenie"społeczne
izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia sfiółeczne izdrowotne
oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na ratrzaległych płatnoŚci
lub
wstrzymaniewcałościwykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚó za wykonónie
[rzedmiotu zamÓwienia.

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osob upoważnionych
do reprezentowan ia \ĄĄlkonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspolnie składających ofełtę.

Sekretarz Komisji Przeta rgowej : M agd ale n a Bie rn at
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Nr enrarrnr. 9E 77lr'r.ra

lttEa

LO vt'tvc. tlDA r c^
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Pi ecz

ę

ć fi rm owa Wykon awcy

NIP

DATA

OSWIADCZENIE
Niniejszym oświadczamy, że posiadamy wiezytelnoŚci pienięzne wobec WĘGLOKOKS KRAJ Sp.
przekracząące Wysokośc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn.

przetarg nr: ...

z

o.o.

.

przewidywana data otwarcia ofeń:
wysokoŚc Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmienione wierzvtelnościwvnikaia z:

...
faktury nr ......
faktury nr ... ...
faktury nr ''...'
faktury nr ...

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

data wymagalnoŚci

wartoŚÓ

data wymagalnoŚci

wańoŚć

data wymagalnoŚci

wańoŚć

data wymagalności

wartoŚc

WARToŚc RAZEM:

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelnościwynikających z ww. faktur VAT do kwotyl-]
(słownie:
stanowiącej rownowartośćwadium' na poczet wadium wymaganego w postępowaniu
pn.: [-_J.
oświadczamy,
że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie
-)
przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z Wir. faktur VAT
do kwoty [-] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opoźnienie w zapłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia. Zwrotwadium nastąpi na zasadach okreśIonych
w $ 79 Regulaminu udzielania zamowień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania \Afkonawcy)

(pieczęć i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego w WEGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o.)
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sprawv: PRZZI2328

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Bytom, dnia

Przedmiot postępowania

Dostawa półmasek filtrujących do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary
w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 292_3) _ nr sprawy PRzzl2328

Niniejszym potwierdza się, ze przedstawiciel firmy:
Nazwa
Adres

w dniu
dostarczył do Działu BHP i Szkolenia i/lub Magazynu odzieŹowego*
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' KWK ,,Bobrek - Piekary'', Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,
wzory połmasek filtrujących w

*

iloŚci

' odpowiednio zabezpieczone i opisane, celem:

przeprowadzenia badań eksploatacyjnych ustalonych w Załączniku nr 7 do Sl\^lz

*

porÓwnania z przyszĘmi dostawami (po zawarciu umowy)*

niepotrzebne skreślić

(podpis i pieczęĆ osoby upowaŻnionejze
strony Zamawiającego)

Se kreta rz Ko m i sji P rzeta rg owej : M ag d al e n a Bi e rn at
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Procedura badań eksploatacyjnych półmasek filtrujących w warunkach
rzeczywistyc h KWK,, Bobrek-Pie ka ry'', prowadzonych przez ZamawiĄącego

1.

2.

Celem badań okreŚlonych w niniejszej proceduze jest ocena jakoŚci pÓłmasek filtrujących. oceny tej
dokonuje się na podstawie analizy oceny przez grupę uzytkownikÓw pod kątelń walorow, wad
i komfońu uzytkowania połmasek.

Przedmiotem badań są:
1) PÓłmaskifiltrujące klasy P-1,
2) Połmaskifiltrujące klasy P-2,
3) PÓłmaskifiltrujące klasy P-3,
4) PÓłmaski filtrujące klasy P-2, P-3
wilgotnym,

3.
4.

o podwyzszonych właściwoŚciach uŻytkowych w

mikroklimacie

5) Półmaskifiltrujące klasy P-2, P-3 z dodatkową warstwą włÓkniny z węglem aktywnym.
Do badań eksploatacyjnych wyrobÓw wymienionych w pt<i z ppkt i) do'ó) mozó prźystąpićwyłącznie
podmiot, na rzec? ktorego wystawiono certyfikaVświadectwo oceny' typu Welue ''z*"ny 'oale.;
posiadaczem certyfikatu.
P1o9edu9 uzyskania opinii z badań eksploatacyjnych rozpoczyna się w Dziale BHP i Szkolenia KWK
,,Bobrek-Piekary"_..złozeniem następujących dokumentÓw (oryginał' lub kopia potwierdzona przez
posiadacza ceńyfikatu za zgodnoŚó z oryginałem, dokumenty siórządzone W języku obcym
muszą byc
złoŻonewrazz tłumaczeniem na język polski):
1) Deklaracja zgodnoŚci WE/UE wystawiona przez posiadacza certyfikatu potwierdzająca, Że wyrÓb
jest zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady'20'1il425'
lub
przepisÓw wcześniejszych oraz normą PN-EN 149+A1:2O1O.
2) oŚwiadczenie wystawione przez wy-stawcę deklaracji zgodnoŚci WE/UE potwierdzające, Że wyrob
spełnia wymagania zawarte w $ 221 rozporządzenió Ministra Energii z dnia 23 lisfopada zoia r'

w sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow
górniczych: ,,Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagroŻonej wybuc'hem środków
ochrony indywidualn ej oraz odzieŻy i obuwia roboczego mogącychl 1) byÓ'żrÓdłem iskry lub łuku
elektrycznego, spowodowanych elektrycznością sta1yczną 'ltio uderz'eniem; 2) spowodowaÓ

3)

4)

5)

6)
7)

5.
6.

zapłon mieszaniny wybuchowej'''
CeńyfikaUceńyfikaty oceny typu WE/UE lub Świadectwo/Świadectwa badania typu WE/UE wraz ze
sprawozdaniem z oceny/badania typu WE/UE (jeślistanowi ono integralną częŚĆ
ceńyfikatu/Świadectwa, co wynika z zapisÓw w nim zawańych), wydany/wydane pźe=
lonosirę
notyfikowaną, potwierdzĄący spełnien ie wymagań normy PN-EN' 1 4d+ A1 :zo i o.
Pozytywna ocena badań potwierdzająca, Że wyrÓb jak i jego elementy składowe nie są szkodliwe dla
1d1owia, wydana pzez jednostkę upowaznioną, wymieńioną w rózporządzeniu lvlińistra Zdrowia
i opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996 r. w śprawie wykazu jednostek upowaznionyclr do
przeprowadzania badań materiałÓw i procesÓw technologicznycń W celu ustalenia itopnia
szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań'
ocena z badań stwierdzająca mozliwośÓ stosowania wyrobu w Środowisku pracy gorniczej, wydana
przez jednostkę upowaznioną w zakresie badań elektrostatycznych.
lnstrukcja uzytkowania wyrobu.

oŚwiadczenie o akceptacji zasad i warunków pzeprowadzania badań eksploatacyjnych pzez KWK
,,Bobrek-Piekary''- zgodnie z wzorem nr 1 ninlejszegoZałącznika'
Dział BHP i Szkolenia KWK ,,Bobrek-Piekary'' rejesiruje dostarczony wyrÓb w ,,Rejestrze badań
eksploatacyjnych środkow ochrony indywidualnej układu oddechowego'' i po iprawdzeniu poprawności
i kompletnoŚci dokumentow rozpo;zyna procedurę badań eksploatacyjnych'produktu.
Powody niezakwalifikowania wyrobu do badań:
1) brak, niewaznośÓ lub niezgodnośćktÓregokolwiek z wymienionych w punkcie a (ppkt 1-7)
dokumentÓw,

7'

2) wystąpienie o kwalifikację wyrobu przez podmiot nieupowazniony,
3) powtÓrne przedstawienie do kwaliflkacjitego samego wyrobu zzastzeŻeniem punktu nr 7.
Dopuszczalne jest ponowne wystąpienie o przeprowaozeńie badań wyrobu, ktÓry uzyskał negatywną
opinię z badań eksploatacyjnych pod warunkiem:
1 ) dokonania jego modyfikacji usuwającej przyczynęodzucenia,
2) przedstawienia pisma jednostki certyfikującej informującego, Że dokonana zmiana nie wymaga
zmiany certyfikatu lub przedstawienia nowego ceńyfikatu leg-alizującego wprowad zone zmiany.
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WEGLoKoKS KRAJ Sp.'o.o.

traci waznoŚć w wyniku zmian związanych z jego modyfikacją tóchnólogiczną. W tym przypadku iśtnieje
koniecznośÓ pzeprowadzenia ponownych badań eksploatacyjnych.
W przypadku zmjan w dokumentacji wyrobu nie związanyćn z jego modyfikacją technologiczną,
w trakcie wazności wyniku oceny, istnieje mozliwośÓ aktualizacji sprawozdania-bez ponoiłnego
przeprowadzania badań eksploatacyjnych.

10. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu nieodpłatnie probek oferowanego
produktu w ilościco najmniej 30 sztuk wraz z oświadczeniem o akceptacji zasad i warunkóiw
przeprowadzania badań eksploatacyjnych ustalonych w niniejszym Załączniku nr 7 do SIWZ' Probki

powinny odpowiadać wszystkim warunkom i właściwoŚciom oferowanego docelowo produktu.
Przekazanie prÓbek powinno zostaÓ dokonane do Magazynu odziezowego Zimawiającego na Ruchu
Bobrek w Bytomiu (41-905) przy ul. Konstytucji 76. otwarcie prÓbek pzez Zamawiającógo zostanie
dokonane przez niego niezwłocznie. otwarcie probek nie jest jawne iwykonawcy nie są'upiawnieni do
obecnoŚci pzy ich otwarciu. \Afukonawcy nie są uprawnieni do uczestniczenió w procedurze oceny
prÓbek. P rzekazane p rÓbki n ie pod le g ają zwrotowi pzez Zamawiającego.

1

'1' Na podstawie wypełnionych ankiet Komisja w składzie:
Kierownik Działu BHP i Szkolenia lub jego Zastępca,

1)
2)
3)
4)

Zakładowy Społeczny lnspektor Pracy lub jego zastępca,
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej lub jego zastępca,
Pracownik Działu BHP iSzkolenia,
dokonuje analizy statystycznej wynikow badanych pÓłmasek, zgodnie z następującym algorytmem
obliczeniowym:

a) przyznaną ilośćpunktÓw dla kazdego z ocenianych parametrÓw nalezy przemnozyć przez Wagę
tego parametru (pzy czym wagi dla poszczegÓlnych parametrÓw badania pÓłmaśek filtrującyóh
podano w tabelach 1 i 2, uzyskuje się wówczas liczbę punktów ,,ocena X Waga'', oznat<owaną
1iło
O*,

b) następnie dla kazdej ankiety zsumowaÓ liczbę punktÓw,,ocena x Waga'' Q* iwyznaczyc ich
medianę,

c) uzyskaną
i

wartoŚÓ mediany nalezy odnieścdo maksymalnej mozliwej do zdobycia liczby punktow
pomnozyc x 100 (%), uzyskany wynik końcowy jest wartościąliczbową oznaczonąjako Q'

W przypadku pÓłmasek filtrujących-opisanych w pkt. 2 ppkt 1-4) naleŻy uwzględnić oceniane parametry od
1

do

1'1,

zgodnie ze wzorem

(1):

MEDIANA

ll

Zo.
n=l

O

28

*1000

(1)

W pzypadku pÓłmaski filtrującej opisanej w pkt. 2 ppkt. 5) nalezy uwzględniÓ oceniane parametry od 1 do
12, zgodnie ze wzorem (2):

a

MEDIANAIź")
32

*I00oń

(2)

Tabela 1. Wartości wag dla poszczegolnych parametrÓw oceny pÓłmasek fittrujących ktasy P-1, P-2
oraz pÓłmasek klasy P-2, P-3 o podwyższonych właŚciwościach uŻytkowych w mikroktimacie witgotnym.
Badany parametr przydatnościużytkowej

Lp.

Dopasowanie do twarzy i szczelnoŚÓ

pÓłmaskiw trakcie wykonywania czynności

4

2

StabilnoŚc konstrukcji połmaski (podatnoŚÓ na zapadanie się, wiotkoŚĆ)w trakcie
wykonywania czynności

4

4

r

WAGA

I

3

łatwej i właŚciwej regulacji taśmmocowania nagłowia do części twazowej
półmaski oraz pole widzenia podczas uzytkowania pÓłmaski
Współdziałanie z innymi rodzajami spzętu ochronnego (itp' okulary, hełm, gogle'
MozliwoŚÓ

nauszniki itp.)
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r
5
o
7

I

8
Konstru kcja półmaski ( ucisk na

błvarz

uzytkown ka)

2

i

czy

W tra kcie wy konywan ta

czy n nościwystąpiło wydzielan te ostrych

czy

W trakcie wy ko nywan ia

czy nn oscr nastąp iło zerwa nte taśm nagłowia pÓłmaski i/lub

czy

pod czas użytkowa n a maski dy namtcz n te zwiększają slę o pory odd ychan ia W fu n kcj
trud n ość
ia) ?

zapachÓw

rzez mate riał

zacts ku

n ieprzyjem

nych

2
2

czasu

3

I

Czy w części twarzowej (wewnętznej) maski gromadzą się pot, woda lub wilgoc?

3

10

Czy na tlł,tazy uzytkownika pozostają elementy materiału wykończeniowego pÓłmaski?

1

11

Czas uzytkowania

3

Tabela 2. Wartościwag dla poszczegÓInych parametrÓw oceny pÓłmasek fittrujących ktasy P-2, P-3 z
dodatkową warstwą włokniny z węglem aktywnym.
Lp.
1

2
3

Badany parametr przydatnościużytkowej

WAGA

Dopasowanie do twarzy i szczelnoścpÓłmaskiw trakcie wykonywania czynności
Stabil nośÓ konstru kcji połmas ki ( pod atnoŚÓ na zapadan ie się, wiotkoŚc)
a

osct

W tra kcie

MozliwośĆłatwej właściwejreg ulacj taśmmocowan ia nagłowia do częścitwarzowej
pÓłmaski oraz
widzen E
na

4
4

2

4

WspÓłdziałanie z innymi rodzajami sprzętu ochronnego (itp. okulary, hełm, gogle,

nauszniki

2

5

Konstrukcja pÓłmaski (ucisk na twaz uzytkownika)

2

Czy w trakcie wy konywania czynności wystąpiło wydzielanie ostrych, nieprzyjemnych
zapachÓw
materiał pÓłmaski?
czy W trakcie wykonywa n ta czyn n oŚci n astąpiło zerwan te taśmnagłowia połmaski iilu b
zacisku n
o?
czy podczas uzytkowa nia maski dynam cznie zwiększają s lę opory od dych a n a W fu nkcji
czasu (wz rasta tru d nosc

3

I

Czy w części twarzowej (wewnętznej) maski gromadzą się pot, woda lub wilgoc?

3

0

Czy na

1

b
7
B

1

tltv

arzy uzytkown ka pozostają
i

e

lementy materiału wykończen ioweg o pÓłmas ki?

2
2

11

Czas uzytkowania

3

12

Czy pÓłmaska spełnia deklarowane właściwoŚci w zakresie pochłaniania zapachów?

4

Tabela 3. Punktacja badanych parametrÓw przydatności uŻytkowejwedług udzielonych odpowiedzi.

Nr pytania

odpowiedź

1+5

zŁ^
DOBRA
TAK

1+5
6*1 0
6+1

NIE

0
1

0
1

11

1-2 h

0

11

2-3
3-4

h

1

h

2

II
1 1

v

0

Liczba przyznanych
punktów

>4h

3
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1

NIE

0
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12. V\łnik badania dla danego wyrobu, okreŚlający subiektywne odczucia uzytkownika sprzętu
w warunkach eksploatacyjnych, oznaczony jest jako Q i jest wańoŚcią liczbową.

13. Pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunńach rzeczywistych jest
przyznawana po uzyskaniu wańości mediany na poziomie

>

60% wszystkich uzyskanych inkiet.

14. lnformacja o uzyskanym wyniku badań ekslloatacyjnych po zatwierdźeniu przózczłonkow Komisjijest
przekazywanaprzez pracownika Działu BHP iSzkolbńia ob DziałuGospodarki Materiałowej

15. Sprawozdania z prze.prowadzonych badań eksploatacyjnych wraz z' opinią w żarresie przydatności
wyrobu do stosowania w górnictwie są przechowywańe-wDziale BHP ibzkolenia KWK',,goorekPiekary".
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WzÓr nr 1 (załącznika nr 7 do

slWZ)

oświadczen ie posiadacza ceĘfikatu

1)

Posiadacz ceńyfikatu (producent lub upoważniony przedstawiciel)

(pełna nazwa iadres)

2)

Nazwa wyrobu

nazwa,nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

oświadczam z pełną odpowiedzialnością, ze:

1)

2)

Akceptuję zasady iwarunki przeprowadzania badań eksploatacyjnych ustalonych w Załączniku nr 7 do
SIWZ
PÓłmaski przekazane do ww. badań spełniają wymagania określonew Załączniku nr 7 do SIWZ.

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŹnionych
do reprezentowania posiadacza ceĘfikatu)
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KOKS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 8 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

KOKS KRAJ S

zo.o

Umowa
zawarIa w

dniu

'....r. W Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa"):

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ąłdział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 0000080618, NlP 653-000-48-65, REGoN 270034633,

BDo

-

000012274, wysokośćkapitału zakładowego: 173.321.000,00

ZamawiającYffi, W imienlu i na rzecz którego działają:

zł, zwaną w treściumowy

W
.', będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
'.. pod numerem KRS ...
identyfikacyjny NlP ...
REGON
..''
wysokość
kapitału zakładowego _ ...
zł.,
,
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imienlu i na rzecz którego działĄą:

zarejestrowaną

1

2

s1

Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1. Protokoł końcowy z postępowania o udzielenia zamÓwienia potwierdzający wynik postępowania
o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie pzetargu nieograniczonego pn' Dostawa
półmasek fi|trujących do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2O2O roku (nr
grupy asońymentowej 292_3) - nr sprawy: PRZZI2328.
2. ofeńa złoŻona pzez \Alkonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ).

s2

Przedmiot umowv
1. Przedmiotem umowy jest dostawa połmasek filtrujących do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o' KWK BobrekPiekary w 2020 roku (nr grupy asońymentowej 292-3)
(. ) w zakresie części zamÓwienia (zadania) nll,
( ) w zakresie częŚci zamÓwienia (zadania) nr 2,
(...) w zakresie częŚci zamowienia (zadania) nr 3.
2. \Ąfukonawca oŚwiadcza, Że Świadczenie pzedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do sl\^lz.
3. Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym
w ofercie Wykonawcy.
4. \Afukonawca oświadcza, ze oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza
praw osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą' \Ałkonawca jest zobowiązany
do pokrycia wszelkich ewentualnych roszczeń osob trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku
z realizaĄą przed m iotu u mowy.
5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez pzedmiot
umowy, \Ałkonawca poniesie (zwrÓci Zamawia1ącemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone pzez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, których prawa zostały
naruszone.
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Gena i warunki płatności

1. WańoŚÓ umowy wynosi:
1) Wartośćnetto '...''.... '......''.zł,
2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji umowy.
2. Suma wartości zamowień wystawionych przez Zamawiającego nie moze przekroczyc wańości umowy'

WańoŚc odebranego towaru, ktorą zapłaci ZamawiĄący zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe
netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
3. Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr 2 do umowy.

4. WańoŚÓ umowy netto zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty
dostawy do magazynow Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transp=ortu oraz koszty
opakowania nie przewidzianego do zwrotu ioznakowania towaru. \A|konawcy nie przysługuje zadne
dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy. Zamawiający, pomińo dbóhowania

z

nalezytej starannoŚci,

5'

w pełnym zakresie.

uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci nie zapewnia realizacji umowy

\Ąffkonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonej dźiałalnoŚci
nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie' W przypadku, kiedy zrealizowana taktyczna wańośc
umowy netto będzie niŻsza od wańoŚci netto umowy, \A/ykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częściumowy.

6. Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofeńą. Wprzypadku wystąpienia przez osobę
tzecią z jakimkolwiek roszczeniem pzeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnościpzemysłowej lub know-how przez przedmiot zamÓwienia, \ĄtVkonawca

7

'

zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, atakŻe
ponieścwszystkie koszĘ z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przezZamawiającego na
rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
Dla określenia ilościoraz terminu dostaw, Zamawiający składac będzie \A|konawcy stosowne
zamÓwienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy sposoby przekazywania zamowień
\A/ykonawcy

1)
2)
3)

i

puez Zamawiającego:

w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
przesłanie zamowienia faksem, lub
przesłanie zamowienia pocztą elektroniczną w formacie pdf'

W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamowienia publikowane będą
w,,Portalu Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia' operacja ta połączona jest
z automatycznym wysyłaniem \Afukonawcy informacji o opublikowania zamÓwienia na adres poczty
elektronicznej \Alkonawcy. Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek \Ąń7konawcy.
Pzedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
9. Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury'
10.Faktury za realizaĄę pzedmiotu zamÓwienia \Ąkonawca wystawiaĆ będzie ZamawiĄącemu W terminie
wynikającym z właŚciwych przepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwierdzon ego przez magazy n Zamawiającego.
11.Faktura niespełniająca Wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
12. V\łkonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a takŻe w sposÓb zgodny z nazewnictwem
stosowanym w Polskiej Klasyfikacji\AłrobÓw i Usług (PKWU).
13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez \Ąlkonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako \A|konawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚć wobec
Zamawia1ącego za rea izację przed m iotu u mowy.
14. W przypadku gdy \Arlkonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleznościjak i zobowiązań odbywaÓ się będą
8.

l

wyłącznie pomiędzy Zamawiającym,

a liderem

konsorcjum

tj

Rozliczenia pomiędzy członkami konsoĘum z tytułu realizacji umowy odbywaÓ się będą w ramach ich
wewnętrznych uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a zapłata dokonana pzez Zamawiającego na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu należnego
wy nag rodze nia za rea izację przed m iotu u mowy.
15' Fakturę należy wystawić na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek _ Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary
i pzesłac na powyzszy adres.
l
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16. W przypadku gdy zostało podpisa ne porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaĆ na adres wskaz any w porozumieniu.

17. \Ąłkonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa

18.

w ust. 7, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
Faktury muszą byÓ wystawione W języku i w walucie polskiej, zawieraÓ numer umowy, pod ktorym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzony m przez Zamawiającego óraz numer
zamÓwienia.

19. Wszelkie płatnościdokonywane będą pzelewem
Wykonawcę na faktuze.

na

rachunek rozliczeniowy wskazany wzez

20. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu
od

b

ioru przed

m

iotu za mówien ia potwierdzon ego przez Za mawiającego.

21. \Ąłklucza się stosowanie zaliczek i pzedpłat.
22. \Afukonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejnościna poczet
nalezności głównejwskazanejw tytule przelewu (ań. 45'1 s 1 Kc nie stosuje się).
23. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaz,dorażowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

24. Zmiana

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

25.

26.

faktury korygującej.
Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głÓwna, naleznośc uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegolności zabezpieczenie, zastaw, pzewłaszczenie,
obciązenie, zbycie) wymagają pisemnejzgody Zamawiającego pod rygorem nieważnoŚci.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wiezytelnoŚcią Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o." '
27 ' Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pieruvotnej.
28. ZamawiĄącv jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia pzez
Zamawiającego o potrącen u.
29. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
30. Zamawiający oświadcza, Że będzie realizować płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,tzw. split payment.
31. \Ąfukonawca 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.23572e zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \Afikonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. 22019 poz. 900 zezm.).
33. Zamawiający oŚwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 ooo 48 65.
34. \Ąłkonawca oŚwiadcza, ze:
c) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numeŻe identyfikacyjnym
NIP ,..
.. i jest uprawnionym do wystawiania faktur
d) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług
35' Jezeli którakolwiek ze Stron przestanie byÓ czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
36. Zamawiający oŚwiadcza' Źe jego właściwymurzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
37. \Ąkonawca oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ''.
38. W pzypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
39. Zamawiający oświadcza, Że posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy zdnia 8 marca
2013 r. o pzeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
40. \Ałkonawca oświadcza, Że posiada status
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
41. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktÓrym mowa
w ust. 39 i40 powyzej.
42' W przypadku opoznień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.
i
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Zamawiający obciĘy \Ań7konawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej'$zózzamawii1ącego'

s4

1. Umowa obowiązywać będzie od

2.

Termin obowiazvwania umowv

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

do ............

Zamowienie nie moze być doręczone pózniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy
3. Termin realizacji dostaw

s5

Gwarancia i postepowanie reklamacvine
1. \Ą/ykonawca udziela gwarancji na okres: . '. ... miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
2. W uzasadnionych przypadkachZamawiĄący przeprowadza postępowanie reklJmacyjne. termiń'za!łaty
za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy -wydłuzony o okreś
postępowan ia reklamacyjnego.

3. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złozy \Alkonawcy
pisemną reklamację' \Afukonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni robóczych,'podrygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzielic Zamawiającemu plsbmnej oopówleozi
czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnii następnego
po dniu pzekazania' drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiającego rekiamacji do \Alkoniwcy'
4. Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wód zostjną
p

rzep rowadzo ne og lędz i ny w obecności przedstawiciela V1l! ko n awcy.

5. W przypadku uznania reklamacji \Ałkonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 3 dni
roboczych od daty
reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z zapisamig^uznania
10.
6. W pzypadku rozbieżnościstanowisk, co do uznania reklamacji' Zamawiający moŻe zlecic wykonanie
7.

badań specjalistycznej jednostce badawczej.

W

przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o Ww wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającógo
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10.
8. WysokoŚc kosztÓw badań okreŚli każdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
9' \Afumieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot umowy.
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Badania kontrolne
1. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie jego zgodnoŚci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakościowymi oriz wydanymi

2.
3'

certyfikatami przez:
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobow, lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną
do certyfikowania wyrobow, uprawnione do badania towarów stanowiących przedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomienia \Al!konawcy drogą faksową lub elektroniczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy pańii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym,
3) oddziale i magazynie, w ktorym zostanie pobrana prÓbka towaru,
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkościwskazując jednocześnie Jednostkę,
ktorej zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie

reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozliwiający ingerencję osób tzecich odpowiada Zamawiający tj.:
Kopalnia, w którejzostanie pobrana probka towaru.
4. \Afukonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz jej oznaczenia
w dogodny dla niego sposob.
Ękonawcy i Zamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym organizowanym
i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą , o ktÓĘ mowa w ust. 1'
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Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawierający,
co najmniej, informacje określonew ust' 3' ktÓry podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel \AĄkonawcy umowy.
6. ProtokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w tzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje pzedstawiciel \Ałkonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek

5.

towaru do badań.

7' W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela \Ałkonawcy przy pobieraniu probki towaru dobadań,
8.

9'

10.
11.

12.
13.

protokÓł' o ktorym mowa w ust' 5, sporządza się bez jego podpisu, a \Ałkonawcy nie przysługuje prawo
zastzeŻeń dotyczących sposobu jej po b iera n ia.
W pzypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa W ust. 1 opinii

wn ies ien ia

stwierdzającej niezgodnośĆ prÓbki towaru z wymaganiami okreŚlonymi W ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie \A|konawcę, drogą faksową lub elektroniczną'
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w ust. 8:
1) \Alkonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilościrÓwnej wielkości nierozchodowanej dostawy,
o ktÓrej mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10,
z zastrzeŻeniem ust' 1 2,
2) \A|konawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia
iwydania opinii,
3) Zamawiający moze zlecic, powtÓrne badania kontrolne próbki tozsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
4) \Afukonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtórnych badań, o których mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwydania opinii,
niezaleznie od uzyskanych wynikow,
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktÓrej mowa w ust. 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących
po stronie \Afukonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pańię towaru.
Towar obarczony wadą' potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz \Alkonawcy jego transpońem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia' potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, októĘ mowa
W ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu
pzezZamawiającego decyzji o demontazu iwytranspońowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie \Ałkonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o spoządzonąwzez niego kalkulację kosztów.
W czasie realizaĄi umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia' w uzgodnionym
z \A{konawcą umowy terminie izakresie, audytu warunkÓw techniczno - organizacyjnych oraz zgodnoŚci
procesu realizacji umowy z posiadanymi przez \Ar!konawcę certyfikatami.
W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 12, oprocz upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyc, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwnież pzedstawiciele akredytowanej jednostki
ceńyfikującej.

s7

Obowiazki Wvkonawcv
1' \Ałkonawcazobowiązany jest dostarczyĆ pzedmiot zamÓwienia zgodny ze złoŻonąofeńą.
2' Dostarczenie przez \Ą/ykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach określonych w zamówieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, Źe uzgodniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostaĆ wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwycza1owo przyjętym
dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.

3' \Ałkonawca dostarczy przedmiot zamowienia transportem własnym i na koszt własny
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary.
4. Towar winien byĆ oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację.
5. Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
6. Termin realizacjidostaw .. od daty przekazania zamowienia. Realizacja dostaw odbywac się
7

'

B'

będzie na podstawie zamÓwień wystawionych przez kopalnię.
Zakres ilościowyprzedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego
z naleŻytą starannoŚcią. ZamawiĄący, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na charakter
prowadzonej działalnościnie zapewnia realizaĄi zamÓwienia w pełnym zakresie.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
zastrzezeniem,
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Że całkowita wańoŚÓ dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegolnyclr
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie'

o przygotowaniu towaru do dostarczenia, \Alkonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac \Ąfikonawcy do wiadomoŚci pisemnie
lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. \Ałkonawca winien w ciągu
3 dni roboczych od powiadomieniazając stanowisko, co do brakÓw w towaze.
11. JeŻeli zĄęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał
za niedostarczony
12.
chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, \Ałkonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą pańią wyrobÓw sporządzone w języku polskim dokumenty, potwierdzające
spełnienie przez pzedmiot dostawy wymagań określonych pzez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do
niniejszej umowy.
'13. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Pońalu Dostawcy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o'o.
dowodÓw dostaw oraz dołączania wydrukow do kazdej realizowanej dostawy.
14. Koszt opakowania nie pzewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
15. \A/ykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem inawłasny koszt.
ZamawiĄący powiadomi \Ąłkonawcę drogą faksową lub elektroniczną o mozliwości odbioru opakowań
9.

Z

w terminie:
1) do 60 dni od dnia pzyjęcia

2) do 180 dni od dnia
dotyczy

towaru -

przyjęcia towaru

dotyczy pozostałych opakowań - jeŻeli dotyczy,
- dotyczy bębnÓw po linach, kablach iprzewodach - jeżeli

16. Jezeli \Ąfukonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o mozliwości odbioru opakowań zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, ZamawiĄący ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \Alkonawcy
z cennikiem pzewoznika,
2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

na koszt \Ałkonawcy

zgodnie

s8

Obowiazki Zamawiaiaceqo

1. Zamawia1ący zobowiązany jest do wystawiania zamowień, ktÓre będą podpisywane lub przekazywane
(w przypadku zamowień elektronicznych) pzez osoby upowaŻnione ze Strony Zamawiającego.
2. Zamowienie winno określaÓ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

identyfikatory umowy,
datę i numer zamÓwienia,
przedmiot zamÓwienia,
iloŚci ijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogÓlną wańoŚÓ netto zamÓwienia,
termin realizacji zamówienia,
miejsce dostawy.

3. Ze strony Zamawia)ącego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest branzysta sporządzający
zamowienie.

4. Zabezpieczenie

Środkow technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.

se

Zakres rzeczowv przedmiotu umowv
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie zZałącznikiem nr 1 do Sl\AŻ
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Kary umowne i odszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1 ) \ĄĄl kon aw ca zobowiąza ny jest zapłaciÓ ZamawiĄącem u kary u mowne
a) w wysokości 10% wańoŚci netto niezrealizowanej częściumowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada \Ałkonawca, w tym przypadku
nie ma zastosowania lit' b i lit. c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dnia odstąpienia
od umowy,
b) w wysokoŚci 10% umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo W niezrealizowanej
częŚci zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamowienia z powodu okoliczności, za ktÓre
:

od powiada \AĄl konawca,

Sekretarz Kom isji Przetarg owej : M agd

ale

n

a Biern at
37

lltErlr
28
KS lfElA I Qn
c) W Wysokości 0,2% umownej WartoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo W zamowieniu,
nie dostarczon ego W terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia
towaru, pŻy czym od 31 dn ia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości 0,5o/o
W przypadku definitywn ego braku realizacji zamówienia lub jego częŚci, W sytuacji
gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna rÓwna
jest wartości niezrealizowanego
zamowienia. Za definitywny
brak realizacji zamówienia lub jego częŚci uznĄe się

szczegolności oświadczenie \Ałkonawcy o odstąpieniu od realizacji zamówienia lub jego częŚci
oraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamÓwienia lub jego częŚci
osiągni e wańoścniezrealizowanego zamowienia lub jego części
d) w wysokości 0,2% wańości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień
zwłokiw jej rozpatzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o ktÓrych mowa w $ 5 ust' 3,
w wysokości 0,2oń wańości netto podlegającego wymianie towaru za kaŻdy dzień zwłoki
(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust' 5 lub 7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1,
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić \AĄlkonawcy kary umowne:
a) w wysokości 10% umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego każdorazowo w niezrealizowanym
zamowieniu, gdy \Afikonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada
W

e)

ZamawiĄący,
b) w wysokości0,1% umownej wańościnetto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2' W razie opoŹnienia \Afukonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych ilośćodpowiada iloŚci towarÓw z dostarczeniem
ktÓrych Wykonawca się opÓznia. W pzypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻszą
od ceny wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, ZamawiĄący obciązy \A/ykonawcę roŻnicą pomiędzy
ceną, po jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
3. Zamawiający niezaleznie od zastrzeŻonych kar umownych ma prawo domagania się od \AĄlkonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartości faktycznie poniesionych strat oraz utraconych
korzyści.

4. W przypadku wystąpienia okolicznościuzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowiĆ będzie nota księgowa.

5. Zadatę dostawy partiitowaru strony przyjmują:
1) datę dostarczenia pańii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne
dla dokumentu dostawy' potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

2) datę przyjęcia

do magazynu partii towaru

depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją

Zamawiającego, przekazaną \AĄlkonawcy, lu b
3) datę dostarczenia przez \Afukonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposob opisany w pkt. 1.
6. Za naliczanie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 'l lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, ktora wystawiła dane zamÓwienie.

s11
odstapienie od zamówienia
'1. W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający moŻe odstąpiÓ od realizacji zamÓwienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami $10 ust.1
pkt 1 lit' b, w następujących przypadkach:
'1) otrzymaniaprzezZamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia \AĄlkonawcy o odmowie wymiany partii towaru,

co do ktÓrej \Ąłkonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
3) gdy kwota kary umownejz tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacjiwyliczona zgodnie z $ 10 ust.1 pkt 1
lit. d, osiągnie 10% wańościreklamowanego towaru,
4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z $ 10 ust.1 pkt 1 lit' e, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,

5) nabycia

pŻez Zamawiającego u innego

kontrahenta towarÓw,

W ilościwyspecyfikowanej

w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktorych dostarczeniem \Ąłkonawca się opóŹnia.

2. odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie \Ar}konawcy
Zamówienia, przekazane w każdej z form przewidzianych dla przekazywania zamowień uwaŻa
się za skuteczne.

się odstąpienie od realizacji zamÓwienia po uzgodnieniu między \Arlkonawcą
aZamawiĄącym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych'

3. Dopuszcza
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So. z o-o.
Odstapienle od umowv
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
pzez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagrozenia bezpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, Życia pracowników. Prawo to Zamańia;ący może wykonywać w ciągu
.
30 dn| od powzięcia
przez niego wiadomoŚci onaruszeniu przez iĄ'tonawcę-przepisÓw praria
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. W takim przypadku \Afikonawcy przysługuje wynagrodzenie
_ nalezne mu z tytułu wykonania częściumowy'
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)
3.

w przypadku:
1) utraty przez \A|kolawc9 posiadanych.uprawnień, do wykonywania działalnościlub czynności objętej
przedmiotem zamÓwienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania'
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy'eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu,
w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących możliwoś-cwykorzystania uwolnionych środkow produkcji [ub- potencjału luóżkijgo
do samodziel nej real izacj i przez Zamawiającego świadczeń objętyóh u mową.
2) zmian w strukturz.e organizacyjnej Zamawiającego, skutkująóój'tym ze świadczenie objęte umową
nie może być zrealizowane,
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie
\AĄkonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez \Afikonawcę od realizacji
umowy w całoŚci lub w części
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia.rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem określonymw umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt realizacji zamÓwienla jest
niepzydatny do konkretnych celow planowanych pizez Zamawiającego.

s13

Ochrona danvch osobowvch
1. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania organizacy1nycn i tecńhicznych środńÓw ochrony dańych
osobowych pzetwarzanych w systemach informatycznycń zgodnie przepisjmi prawa a w szczógolnóści
1 ustawą o ochronie-dą1vcn osobowych oraz rozpolządzeniem Pailamentu Europejskiego i Raóy (UE)
20161679 z dnia 27.04'2016r. w sprawie ochrony osÓb'fizycznych w związku
pizóruańaniem ciańycn
=
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oiaz uchyleńia oyrektywy
g5t46ME.
2. Strony zobowiązująsię do stosowania wytycznych lub inteipretacji, wydanycn przez pólski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zĄmujący się ochroną danych ósoobwyin d'otyczących pizebłlarzania
i ochrony danych osobowych.
3. Strony oŚwiadczają, ze placownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
umowy znają pzepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia
u p

rawn iające do przetw arzania da nych osobowych.

4' Strony oświadczają,Że dane osobowe ich pizedstawicieli uzyskane w związku z realizac)ą umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak dłulo jak jest to'niezbędńe
do jej wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przeóawnienia roszczeń Stron
umowy.
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Pzetwarzan le danvch osobowvch

Zgodniezar1''13ust.,1iust'2Rozpoząozenia@iegoiRady(UE)2o16/679zdnia

27 kwłetnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku-z pńtr,varzańiem danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5t46,WE
1ogolne
roz?ozĄdzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.'l), zwanego dalej nboo, Zamawiający infórńuje,

tz'.

1) Administratorem. danych o99b9wych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich-(41-94o) pzy ut. Gen'-J' Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego
Pr ?z Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \Aldział Gospodarcźy KĘowego itejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złotych, póoatnińiem -od towarÓw
1 u9ług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-ooci-ąg-ós, REGoN:270034633;

BDO

000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskrij.pl, www.wegtokokskraj.pt, zwany datej

Administratorem.

2) Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskiai.pl, tel. 32 7181667.
Sekretarz Komisji Przetargowej
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azanie pzekazanych przez \Ąfukonawcę danych osobowych może dotyczy

właŚcicieli lub pracownikow \Af konawcy

c

reprezentantÓw,

4) Dane

\A/ykonawcy są rowniez pzetwarzane w celu
zapewn ienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania
produktÓw
Admin istratora, a jeŚli zaszłaby taka potzeba takze w celu dochodzen ia i
windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw prawn ie uzasadnione interesy Ad ministratora określonego
W ań. 6 ust. 1 lit.
5) Przetwazanie powyzszych danych osobowych jest niezbęd ne rownież do wykonania f) RoDo
ciązącego
na Adm inistratoze obowiązku prawnego wy nikającego w szczegÓlnoŚci
ustawy o podatku
dochod owym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne gÓrnicze,
i
ustawy kodeks
karny, ustawy kod eks cywil ny, oraz ustawy o rachunkowoŚci n a podstawie
art. 6 ust. '1 lit. c) RODO
6) Dane osobowe \A{konawcy przetwa rzane są wyłącznie w zakresie związanym
realizacją
powyzszych celÓw. Administrato r moze udostępniÓ dane osobowe \Arlkonawcy
innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz do radztwa. Dane \Afukonawcy
będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawi
przepisow prawa oraz podmiotom
przetwarzającym,
ktÓrymi Admin istrator zawarł umowę o powierze niu przetwarzania danych
osobowych , w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora
7) Dane osobowe \AĄlkonawcy będą przetwarzane
okresie prowadzenia postępowania
o udz ielenie zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Da ne osobowe będą przechowywane

z

z

e

z

w

zgodn ie z obowiązującymi pzepisami
B) \A/ykonawca posiad a prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pzetwa rzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo
wniesien ia sprzeciwu
9) \Afukonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych
osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.: adreś;41-905 bytom, ul. roni'tytucii ź6 adres
e-ńail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesj urzęou ochrońy
Danych osonow/ón
ul' Stawki 2 00_193 Warszawa, gdy uzna, iŻprzetwarzanie danych osonówyón \Ą!ńonawcy
n"ru.."
przepisy RODO.
'l0) \A/ykonawca zobowiązuje się poinformować w
imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczie prowabżącl'działjlnoŚć
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, i łtórych
óane osobowe zawarte
są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załącznit<u lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Ad m n istrato rowi (Za mawiającem u)
b) przetwarzani.u danych osobowych pzez Administratora (Zamawiająóego; ''
- (jeżelidotyczy)
'l1) Zgodnie z art'.14 RoDo \AĄlkonawca zobowiązuje
się wykonac w imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktorycn mowa w
ust. 10, przekazu4ąc
im treŚć klauzuli informacyjnej, o któĘ mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobóm
\Alkonawcę jako Źrodło pochodzenia danych osobowyóh,'którymi oyśpoilował
będzie Ad'inirtrato;
(ZamawiĄący) - (je z el i d otyczy)
i

;
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Nadzór wvnikaiacv z zarzadzenia środowiskoweoo
W trakcie realizacji zamÓwienia \Ąłkonawca zobowiązanv jest do przestrzegania przepisÓw prawnych
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla"\AĄkonailcow ooo',iiązującej'
węoloroxs
KRAJ Sp. z o.o., zamieszczonej na stronie www.weqiokokskrai.pl zakładka oośtawcy.
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Zasadv etvki
1. \AĄlkonawca nie moze naruszac poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten d-otyczy takze pracownikow, przedstawicieli rnrykońawcy
oraz innych osÓb działających w jego imieniu- luó na jego rzecz i odnosi się w szcz'egolnosói
do zachowań, ktore mogą prowadzić do:
1) popełnienia przestępstw określonych W ań. 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2oo2 r'
o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronibne pod groŹbą kary (t.j. Dz.U.
z2019 r.

2)

2.

poz. 628),

popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 'l993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. u.22019r., poz. 1010).
\AĄlkonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze
strony swych przedstawicieli.
\Ą/ykonawca gwarantuje izobowiązuje
nie wręczał inie wręczy z^anói oarbwizńy
prowizji;

lub
9ię,ze
jak rÓwniez nie zgadzał się i nie zgodzi
się na zapiatę prowizji iraóowniłowi lub pzódstawicielońi
ZamawiĄącego W związku z zamÓwieniem lub umową.
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3.

4.

1) była zgodnie z prawem znana\Alkonawcy przed jejujawnieniem
przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakreśie pouiń;6i p
zekazana pr.ui ż"ńuwiającego jakiejkolwiek

osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnieznana lub została ujawniona publiczne
niniejszej klauzuli poufności.
5' Ujawnienie informacji stanowiących tajeńnicę p'óoiióLiońtrvabez naruszenia
tarzJ
oofusźczalne
;est
w następujących
sytuacjach:
1) \Afukonawca moze w razie potrzeby dzielic się
informacjami związanymi zrealizacją umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację
ninie;śzóJ-u'ńo*y,
zastzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwy'konawców;
^'
2) Wykonawca może ujawniaĆ ińformacje osóbom tńcim,
jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
z_obowiązani ustawowo do zachowaniaiajemnicy zawńwej..takim
_
3) \Ąfukonawca moze ujawniac infor.macje na' Żądani;
organow państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisów pr"*".
6' W sytuacjach' o ktorych mowa w ust. 5,' podmioty, łio'" pozyskają informacje,
są zobowiązane
do zachowania ich poufności.

z

7'

\AĄlkonawca 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 ózęści, bni w całości,
o
ile nie wynika to z innych postanowień
jednocześnie nie słuzy do jej reaiizacji, zzastzeŻeniem
_
.umowy' a
ust. ą is.
8' \Afukonawca zobowiązuje się óo zaśtosowania sruteózrłrcrl środkÓw
technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych inńmacji
i
oanycń
zabezpiecząąc je przed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzen'iem i/lub ni"upńńnioną
modyfikacją.
^
9' W przypadku naruszenia pzez ktÓrąkolwiek
stńn !"'"óy pournosci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych
'"
kod;ks,j cywilnego.
s18

Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania' umowy będą prze^slzegane pzez
Strony zapisy ustawy
o ochronie informacjiniejawnych (Dz.'U. z2O19-r' por'.iiżl._- -

z dnia

5 sierpnia 2O1Or.

sle

1'

^
2'

3'
4'

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy, jezeli
jej realizację uniemoŻliwiły okolicznoŚci
siły wyzszej.
Siłę wyŻszą stanowi zdarzenie nagłe, niepizewiciywalne i niezaleŻne
od woli stron uniemozliwiające
wykonanie umowy w całościlub w-części'na stałó luo
na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec
an i przeciwd ziałac przy zachowa n u na lezytej
stara n ności.
P.zejawami siły wyzszej są W szczególności:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
i

b) akty władzy państwowej np. stan wojenńy, stan wyjątkowy itp.,
powazne zakłócenia w funkcjono*ańiu transportui' '
'
Strony zobowiązują się wzajemńie do niezwłocznego'informowania
o zaistnieniu okoliczności stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych śr,utr..cn
ói" umowy'

c)
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5' Jeżeli okolicznoŚĆ siły wyz szej ma

charakter czasowy, jednak nie dłuŻszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wyn kających z umowy ulega przesunięciu o okres tnryania przeszkody. Zmiana terminu
realizaĄi umowy w tym pzypadku nie wymaga formy aneksu
i

s20

Nadzór i koordvnacia
1. Ze strony ZamawiĄącego osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
umowy są:

tel.

osobą odpowiedzialną za
i

terminowoŚcią dostaw jest:

2' Ze

........ e- mail ...
........ e- mail ...
zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru

e- mail
strony \Alkonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi

:':*:::'
3 ż;i;n;

ter
.i,

za

nad

realizaĄą

nadzÓr nad realizacją

e- mair

I")^,o; ni"

*v'"ó; loily ?;T'il, o

il"ilil"ó;;;i

;;;;.;"

".Jn
w zakresie
osÓb"oń"*il;i"ń';ń
odpowiedzialnych za realizaĄę umowy, Wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej
strony umowy.
s21

Postanowienia końcowe
1. \Afukonawca zobowiązany^i99t
wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego
-aby
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp' z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doęczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień),a takze wszystkiclr czynności
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLokoKs KRAJ Sp. z ó.o. wyniri.;ących
z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieńiem'oióoy
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
2' \Ąłkonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiaśtowógo odstąpienia przez Zamawiającego
odrealizacji umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatruóniac w ;at<ie;t<olwiek formie pra"ońńiró*
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z 9 o. pzy wykonywaniu czynn ościzwiązanyćn z?ealizaĄą umowy. Zakaz ten
nie dotyczy pracownikÓw ZamawiĄącego, wykonujących na rzecz iirm obcych czynnośói, ktore na
podstawie pzepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez piacodawcę zwolnienia od
pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia pzez Zamawii.;ącego wiedzy
o powyższych okolicznoŚciach.
3. Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich' W przypadku braku mozliwoŚci polubownego iozwiązania sporu w terminie -14- dńi
od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr póooany będzie do rozstrzygnięcia
pzez sąd właściwyrzeczow o i m iejscowo dla ZamawiĄącego.
4. Zamawiający zastzega sobie prawo do wskazania terminu}ealizaĄi dostawy pozniejszego niz okreŚlony
w umowie:
1) w zamÓwieniu popzez określenie innego terminu,
2) po przekazaniu zamÓwienia, dla zamÓwien przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację

o zmianie terminu realizaĄi zamówienia wysłaną e-mailem wslizującą inny ńiz pienvotny

termjn

realizacji. W kazdym przypadku mozliwa jest zmiana terminu realizacji żamowienij po przókazaniu
oświadczenia Pełnomocnika pzesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

6' Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy
do umowy.

wymagają dla swej waŻnoŚci formy pisemnej w postaci aneksu

7. Umowa została spoządzona w 2 jednobzmiących egzemplazach po
ze Stron.

'1 egzemplarzu

dla

kazdej

Załącznikido umowv:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy pzedmiotu zamowienia (według Załącznika nr 1 do slWZ)
Załącznik nr 2 - Ceny jednostkowe netto dla poszczególnych pozycji pzedmiotu zamÓwienia.
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