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Nr

GLOKOKS KRAJ Sp. zo.

o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
-

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen' Jerzego Zięika
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \AĄdział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weqlokokskrai. pt
Sposob komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częŚci
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
PRoFlL NABYWCY: adres internetowy: hltLs://dostawcv-Wśplokoks'coiq..bizl

slwz.

Tryb udzlelenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w konkursu ofeń, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminń.
V1ł-c]ag z Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawiÓw na śtronieinternetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o' w Profilu Nabywcy.
Za'mawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert częściowych. Składana oferta winna obejmowaĆ
cały zakres rzeczowy zamÓwienia.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci powierzenia częŚci zamÓwienia do wykonania przez

il.
L

2.
3.

4.
5.

podwykonawcow.

opis przedmiotu zamówienia.

ilt.

Przedmiotem zamowienia jest:

1.

opracowanie prognozy zagrożenia wstząsaml itąpaniami wrazzzasadami prowadzenia robót
górniczych planowanych w,,Kompleksowym projekcie ekspIoatacji pokładów zagrożonych tąpaniami
dla KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2023" dIa potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ s|. z o.ó.

2'
lV.
V.
1.
2
3.
4'
5.

SzczegÓłowy zakres zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno-użytkowe okreŚlono w Załączniku
nr 1 do SIWZ.

Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji zamÓwienia: do 31 maja 2O20r.

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
o zamÓwienie mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania potencjałem technicznym olaz osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
sytuacji finansowej,

niezalegania

z

uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,

nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykónawóÓw, ktorzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie pizewiduje
zaspokojen ia wierzycieli poprzez likwidację majątku u padłego.

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonychprzez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającógo dokumentów
ioświadczeń.
VI
I

2.

Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania speinlenia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiaiacv żada przedłożen!awraz z ofeńa:
oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza ofertowego
stanowiąceg o Załącznik Nr 2 do slWZ,
aktualnego odpisu z wlaŚciwego rejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
a w stosunku do osÓb fizycznych oświadczeniaw zakresie nie znajdowania śięw stanie likwidaóji lub

Sekretan Kom
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isji

Pzetargowej :
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abriela Lonczyk

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o
upadłoŚci za wyjątk iem \AłkonawcÓW' ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofeń, a dla WykonawcÓw, ktÓrzy prowadzą działalnoścna podstawie innych dokumentÓw _ ten dokument,
oŚwiadczenia o braku zaległoŚci w opłacaniu podatkow lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia,
odroczenia lub rozłozenia na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji organu
złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiąceg o Załącznlk nr 2 do slWZ,
oŚwiadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienia odroczenia lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu, złoŻone na druku formularza ofeńowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do sl\^lz.

Nr sprawy: PRZZ|2340

3.
4.

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych
do wykonania zamowienia lub zdolności finansowych - innych podmiotow, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniÓ

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, w szczegÓtności

pnedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia.
Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej ,,za zgodnośó z oryginałem" przez Wykonawcę lub pzez osoby upoważnione do
jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byó składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
vlt
2

3

4

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
\AĄkonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośÓ za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający
będzie prowadził wyłączn ie z ustanowionym pełn omocn ikiem.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka WykonawcÓw wspolnie' ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byÓ
podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \ĄfukonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓlnych Wykonawcow składających ofeńę wspólną.
W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspolnie, do ofeńy nalezy załączyć:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawcow,

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli ich dołączenie
jest wymagane) potwierdzĄące, ze nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,nie
zalegazuiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo, ze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,

5

b.

3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamÓwienia - według Wzoru
oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik nr 3 do SIWZ.
VlĄ'konawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaĆ, Że warunki dotyczące

wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚci
finansowych spełniają łącznie ina tą okolicznośc załączyć odpowiednie dokumenty (jeś|isą wymagane).
Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone pzez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyc tylko
dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspolnej oferty \AĄlkonawcÓw, Zamawiający moze zaŻąda przed zawarciem umowy,
umowy regulującej wspÓłpracę tych \ĄĄkonawcÓw.

vlil
1.

2.
3.

4.

5.

o.

opis sposobu przygotowania ofeńy.

\AĄlkonawca moŻe złoŻyĆtylko jedną ofeńę, wyłącznie w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
Treścofeńy musi odpowiadaÓ treści slWZ.
ofertę nalezy sporządzic wg dołączonego Formularza ofeńowego lub na nim, zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do SIWZ.
oferta musi byĆ sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny byÓ
przetłumaczone przez \Afukonawcę na język polski i wrazz tłumaczeniem dołączone przez \Alykonawcę do
ofeńy.
ofeńa powinna zawieraĆ spis wszystkich przedkładanych dokumentow izałącznikÓw.
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu \A/ykonawcy musi
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PRZZ|2340
LOKOKS KRAJ S zo.owynikac z przedstawionych dokumentÓw lub być d ołączone do oferty w oryginale, lub kopii potwierdzonej
za zgodnośÓ z oryginałem.
Dokumenty muszą byĆ składane w oryginale lub kopii poświadczone1za zgodnośÓ z oryginałem przez
\Afukonawcę lub przez osoby upowaznione do jego reprezentowania.
Wszelkie poprawki dokonane w treściofeńy (pzed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osob podpisujących ofeńę.
Wskazane jest, aby zapisane strony ofeńy były- kolejno ponumerowane' oferta powinna byĆ zszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalnoŚĆ itp.ińie podlegają ocenie.

ofeńa składa się z:

a)

Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie zwzorem _Załącznik nr 2 do slWZ.

b) oświadczeń idokumentÓw, o ktorych mowa w częŚci Vl, Vll slwz.
c) Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osÓb podpisujących ofertę nie wynika z
rejestrowych.

11

dokumentow

Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścicw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
tolo) nie pózni"., nii
w terminie składania ofert, musi zamieŚcic adnotację ,,Tajeńnica przedsiębiorstwa'' ze wskazaniem
w rozumieniu przepisÓw ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t.i Dz.U. z2019'poz.
ko_nkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w

12.

s[iśietróŚci nalezy pooać numery stron zawierające
informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsięóiorstwa nie obejmuje inrorńJ,c1
p.owszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśĆkaŻdy zainteresowany moze lógalhie po'n.i.
W szczegolności nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczącyc-h ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow płatnoŚci.
lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa \ĄĄkonawcy powinny zostaĆ przekazanew
taki sposÓb,
by 7amawiający mÓgł z łatwoŚcią okreŚliĆ zakreśintormói1i objęiych tajemnicą. arar stosońnelo
zastrzezenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą ńa-włączónie całoŚci przekazanyóh
dokumentow i danych do dokumentacji postępowańia orai icrr ujawnienie na zasadach określonych
w ustawie.

tx.

Warunkl płatności.
Termin płatnoŚciwynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.
wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całóŚci lub w częŚci, na podstawie dokumentu
potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub częŚci'np. protokołu
odbioru
pzedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
się stosowanie
Ęklucza
zaliczek i przedpłat.

x.

Wadium.
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

xt

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia u mowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpiecżenia naleŻytego wykonania umowy.

xil.

opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofeń.
Jedynym kryterium, ktÓrym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeń jest cena netto przedmiotu
zamÓwienia _ 100%.
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą Uznana zostanie ofeńa z cena najnizszą'wedłJg'określonego w ust. 1 kryterium.
Zamawia)ący zastzega sobie prawo przeprowódzenii licyticji ustnei i negocjacji zgodnie
z postanowieniami Regulaminu w celu uzyskania ofeńy ostitecżnej.
ZamawiĄąćv odśtępu-jeod
przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

1

2
3

4

XIII.

Warunki umowy.
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku nr 4

do SIWZ.
XIV.
1.

2

Termin związania ofeńą.
Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń' Bieg terminu związania ofeńą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moze nastąpić po upływie terminu związaniaofertą i nie jestwymagane jego przedłużanie.
Niemniej jednak, jeŻeli zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony ao wystąiienió oTo ńrykonawcow
z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.
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LOKOKS KRAJ
Zasady składania ofeńy
oferta pisemna winna byczłoŻona w zaklejonej kopercie w następującym miejscu

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 26,41-gOS Bytom
DziałZamowień i Przetargów, l piętro, pok. nr 5

do dnia

zdo

łł03

r. do

oodz.

9:

ffi

iskiem:

P ostępowa nle o udziel nle za m owten la nr PRZZ|2 340 p n o pracowa n
prog n ozy zagroŻen
wstrząsa m
tąpan ml wraz z zas ad m prowad zen ta ro bót górniczyc h pla n owanych
p roJ ekcie eks ploatacj
W ,, Kom pleksowym
po kładów zag rożonych tą pa n a m d la KWK
Bo bre k-P e kary w latach 2020-202 3 dla potrze b WĘG LO KOKS KRAJ Sp. z o.o
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B

XV!.
1.

oraz nazwą i adresem \A/ykonawcy
odpowiedzialnoŚc za właściweoznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
ofeńa powinna byÓ zarejestrowana i przechowywana W warunkach zapewniającejjej stan nienaruszony do
czasu otwarcia ofeń.
Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofeń zmienic lub wycofac ofertę.
Zamawia1ący niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu oferty po terminie.
W.przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane W zaproszeniu ofeńa zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy _ bez rozpatrzenia.
Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertąnosi śladynaruszenia, zamieszcza na wykazie

złoŻonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzje
postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

o

djlszym

otwarcie ofeń'

otwarcie złgŻo1ych ofeń nastąpiw dni u i mieiscu
łł.03, 202Or. o oodz. 9:lo'
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o

w miejscu:

KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
DziałZamówień ! Pzetargów, l piętro, pok. nr 8

2
3

4

Zamawiaiacv Drzewiduie możllwośó przeprowadzenia Iicvtacii/neqociaciiw dniu otwarcia ofeń.
otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzien,
w ktorym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
W częŚci jawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza ilośćotrzymanych ofeń'
b) otwiera ofeńy w kolejności ich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw, a takze informacje dotyczące ceny oferty,
terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkow płatnościzawartych w ofertacń.
Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy określony w S|WZ zawiera pówyzej 30 pozycji
cen jednostkowych.

oferty otwiera się rÓwniez w przypadku, gdy \A/ykonawcy nie skorzystąą z prawa uczestniczenia
w częŚcijawnej postępowania. Na wniosek Wykonawcy przewodniczący rońiśjiPizetargowej lub osoba
wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

xvil.
1.

1)

Sposób komunikowania.

Zamawia1ący ustala następujący sposob komu
Wy kon awcy z Zamawiający m

n

i

kowan ia się:

:

zapytania do SlWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, pozostałe
oświadczenialwnioski
a) pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul' Konstytuąi76,41-go5 Bytom, lub
b) faksem na nr (+48) 32718-11-74, i

c)

2)

drogą elektroniczną na adres: q'lonczvk@weglokokskrai.pl.
ZamawiĄący z Wykonawcam i :
zawiadom ien ia, Wezwa n ia o raz nformacj e będzie przekazyw ał Wykon awcom
a) pisemnie, lub
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
i

:

c) drogą elektroniczną:

-

na adres poczty elektronicznejwskazany

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabrieta Lonczyk

0h

w ofercie, lub

4

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej
w profi u nabywcy https://d ostawcv-weq lokoks. coig. bizl
Korespondencję w formie elektronicznej nalezy kierowaÓ na adres poczty elektronicznej:
g. lonczy k@weg Iokokskraj. pl.
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.
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XVIII.
1.

2

3

4
5

xtx.
1.

2.
3.

Zasady udzielanla wyjaśnień i modyfikacji.

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamowienia winny
byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treściSIWZ. ZamawiĄący jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliÓ wyjaŚnień, chyba ze prośba o wyjaśnienie treści S|WZ wpłynęłado
Zamawiającego na mniej niz 3 dni przed terminem składania ofert.
TreŚczapytań (bez ujawniania Żrodłazapytania)wrazzwyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na

stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawia1ący moŻe przed upływem terminu składania ofeń zmodyfikować
treścSl\M. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny ofeń, warunkÓw udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia' Zamawiający moze przedłuzyc termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposÓb modyfikację Komisja
Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

lnformacje dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Komisja Pzetargowa moŻe Żądać od Wykonawcow wyjaŚnień dotyczących treŚci złoŻonej ofeńy.
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktorzy w terminie składania ofert:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentow,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
uniewazn ien ie postępowan ia

4.

lu

b od rzucen ie oferty.

oŚwiadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie warunkÓw udziału
w postępowaniu przez Wykonawcow na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień
uzupełnienia.

5.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek _ niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodności ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym \AĄkonawcę
i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba że akceptacja zmian wynika
z wyjaśnieńudzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 2.

XX.

Tryb ogłoszenia wyników przetargu.
osoby upowaŻnione informują WykonawcÓw, w formie przewidzianej w SlWZ, o sposobie rozstrzygnięcia

1.

postępowania. lnformacja

wlryw. wegJ.okoks

2.

xxr.

kr.aJ.

gl.

ta jest

pzekazywana niezwłocznie

Wykonawcę, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana
pismem do zawarcia umowy.

za

do

publikacji

na

stronie

najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym

P netw arzan ie da nych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE'L.2016'119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający

informuje, iz:

1.

2.
3.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o)przy ul. gen. J' Ziętka' wpisanądo Rejestru Przedsiębiorcow prowadzonego

przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kńs
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarÓw i usług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000_48-65, REGoN 270034633, BDo oooo12274,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalejAdministratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
4'l-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: lQd.(łwęqloKokskral*pL, tel. 32 7181667.
Dane \Ąłkonawcy przetwarzane będą w celu:
a) Przeprowadzeniapostępowaniaoudzieleniezamowienia'

Sekretan Komisji Pnetargowej: Gabriela Lonczyk
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b)

c)

4.
5

d)

Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzie lania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania doku mentacji postępowan ia o udzielenie zamÓwienia na wypadek
przeprowadzen ia kontroli przez u prawn ione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.

Przetwarzanie pzekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantow

\AĄkonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.

Przetv,tazanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamÓwienia'

6

7

Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych' opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należności
w oparciu o żw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Prze[ł,tarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rownieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku dochódowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art' 6 ust. 1 lit. c) RoDo.

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym

8

z

realizacją powyzszych

celÓw. Administrator moze udostępniĆ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadc)ącyń usiugi

z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \Ą!konawcy będą rÓwniez udostępniane
ilóomiotoń
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymiAdministrator

9.

10.

11.

12.

XX ll.
1.

2.

zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami'
Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia pzeM,nrzania, prawo do pzenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
\ĄĄkon_awca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp' z o. o' adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskrój.pl, tel. 32 718 16 67
lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, oo-193 Warsżawa, ul.-Stawki Z,gdy uzna,
iŻ przetrł'tarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia.
Postanowien ia końcowe.
ofeńa nie podlega zwrotowi.
ofely nie podlegają cenie, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wcześniejzamÓwienie
dla Zamawiającego z nienalezytą starannoŚcią, a w szczególnoŚci polegającyclt na:
a) niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie \Ąfukonawcy,
b) dostarczeniutowarowoniewłaściwejjakoŚci,

c)
d)
e)

3

4
5

1t

2l

q

niewywiązaniu się z warunkow gwarancji lub rękojmi,

wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚÓ poniesienia
przez Zamawiająceg o d odatkowych na kładow f n a n sowych,
rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy' w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania.
Z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu'
Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach okreŚlonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniemofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu ponosi
\Ałkonawca n iezalezn ie od wyn iku postępowan ia.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

3t

Załączniknr 3

4l

Załączniknr 4

i

opis pzedmiotu zamÓwienia
Formularz ofertowy
oŚwiad czenie Wykonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie
lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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Nr

Bytom, dnia

GLOKOKS KRAJ

zo.o

09,03,20n

Przewodniczący Ko

Przetargowej

*-'
Wojciech Tetla

ZATWIERDZAM

IK
Kopal

zł^

k

..I
r..

r

,,

l'.

ząo.

32. z o.o.
lrt'!'i. ;rek_piekaM

KIEROWN,K

(:i1,:l11ę7u"o
lJU

GÓRNlczEGo

osoby upoważnionej

podpis osoby upowaznionej

RADCA PRAWI\IY

ą

m6r RomanWolny
KT JĘoq

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk

7

PRZZ2340

Nr
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zo.o.

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWI ENIA

l.

Przedmiotzamówienia.
opracowanie prognozy zagrożenia wstrząsami i tąpaniamiwraz z zasadami prowadzenia robót
górniczych planowanych w,,Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami
dla KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2023" dla potzeb WĘGLoKoKs KRAJ sf. z o.ó.

ll.

Ill.

Lokalizacja miejsca wykonania usługi.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ut. KonstytucjiT6 41-9OS Bytom.

Zakres rzeczow przed

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

IV

m iotu zamówien ia.
Charakterystyka warunkÓw gÓrniczo-geologicznych - dokonana eksploatacja.
Charakterystyka aktywnoŚci sejsmicznej i zagrożenia tąpaniami w obszarze ruchu ,,Bobrek''.

Geneza zagroŻenia tąpaniami.
ocena stanu zagrożenia wstrząsami i tąpaniami dla projektowanych robÓt w latach 2o2o - 2023.

Profilaktyka tąpaniowa obejmująca:
Profilaktyka długofalowa.
Metody biezącej kontroli stanu zagrożenia tąpaniami stosowane W Kopalni.
DoraŻna profilaktyka tąpaniowa - metody aktywne, działania techniczne iorganizacyjne.
Prognoza pienłotnego stanu napręzeń w obszarze projektowanych pol ścianońych oiaz w ociosach
projektowanych wyrobisk przygotowawczych z uwzględnieniem oddziaływania zaszłościeksploatacyjnych

1)
2)
3)

i zaburzeń w zaleganiu.

Prognoza zagroŻenia sejsmicznego ze szczegolnym uwzględnieniem wstrząsów wysokoenergetycznych
i zaburzeń uskokowych.-

wynikających z uaktywnienia się utworÓw wstrząsogennych

obowiązki Zamawiającego.
ZamawiĄący zapewni dostęp do posiadanej dokumentaĄi oraz map, niezbędnych do wykonania przedmiotu

zamÓwienia.

V

Pozostałe wymagania.
1. opracowanie wyników badań należy dostarczyć w formie dokumentu (papierowo) w 3 egzemplarzach oraz

w formie elektronicznej.
2. Gwarancja - W przypadku uchybień w opracowaniu po jego protokolarnym odbiorze, \Ąłkonawca na
wezwanie ZamawiĄącego będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od daiy otrzymania

wezwania.

wĘGlJcKo!$ KRAI Si:.

Kopalnh

Xtmh{!ncgo

e o.o.

.Bolrluł'fiekary'

UPR^WNloł{Y

Sekretaz Kom
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Nr

GLOKOKS KRAJ

zo.o.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy PP,ŻZI2340

FORMULARZ OFERTOWY
Data,

OFERTA
Dane Wykonawcy

Wykonawca,

a w przypadku oferty

wspólnej Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa Wykonawcy/
WykonawcÓw
składających ofertę
wspÓlną
Siedziba Wykonawcy
(adres):

Wojewodztwo
Gmina
Nr telefonu

Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
WłaŚciwy Urząd Skarbowy
(nazwa iadres)

Status przedsiębiorcy
(M ikro przed s ię b iorca/
Mały przedsiębiorcai
Sredn i przedsiębiorca/
DuŻy przedsiębiorca)
lmię inazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu

Do: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary

Wzwiązku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamowienia w trybie konkursu ofert pn.

opracowanie prognozy zagroŻenia wstrząsami itąpaniami wrazzzasadami prowadzenia robót
górniczych planowanych w ,,Kompleksowym projekcie eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami
dIa KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2023" dIa potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ sp. z o.o.
oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z wymaganiami okreŚlonymi pzezZamawiającego w SlWZ

w cenie:

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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GLOKOKS KRAJ Sp. z o. o

Przedmlot zamówienia

Wańość
zamówienia
netto PLN
2

1

Opracowanie
prognozy zagrożenia wstrząsami
i tąpaniami wraz z zasadami prowadzenia robót
górniczych planowanych w,,Kompleksowym projekcie
eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami dla KWK
Bo bre k-P iekary w latach 2020 -2023" dla pot rze b
KOKS KRAJ s z o .o

Stawka
podatku
VAT I%I

WańośÓ
zamówienia
brutto PLN

3

4

%

Działając w imieniu WykonawcyA/Vykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:
podałem cenę ofertową, ktora zawiera wszystkió koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
zamÓwienia,
akceptuję termin płatnoŚciWynoszący 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia ń cółósci lub w ózęŚci, ńa podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościluń części'np.
frótoxołu
odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' wyt<lucza się
stosowanie zaliczek i przedpłat'
oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszysłkie wymag}nia okreśione-w SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, ń tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń, a w szczegÓlnoŚciwarunki realizacji zamÓwienia opisane
w Załączniku nr 1 do slWZ'
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla \Ąłkonawcow, zamieszczonąnastronie www'weolokokskrai.pl

1)
2)
3)
!)
5)
9)
7)

oraz,ŻewprzypadkuzawarciaumoWy,zapoznamosobyrealizująceum@cyzWW'
lnstrukcją,

3.

4

. zaPoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o'
Działając w imieniu WykonawcyA//ykonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że:
posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,
znajduj9 !ię w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamÓwienia.
Działając w imieniu \Ąlykonawcy/\A/ykonawcÓw występujących wśpotńie'oswiadczam, że:
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub skłabók na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
(z wyjątkiem przypadkÓw, gdy \Afukonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłozenie na raty za|egłych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiMaŚciwego organu),
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci (za wyjątkiem \^łkonawcy, ktÓry po ogłoszeńiu uiadłoŚci
zawarł układ zatwie1dzony prawomocnym postanowieniem sądu,lezeli ukiad nie 'przewiduie zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego)'
DziałilĄc w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że jestem:*
czynnym podatnikiem podatku od towarów i uśług-onumerze identyfikacyjnym NlP:
..** ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,
zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług.
!)

1)
?)
!)
1)

2)
5.

tr
U

*

o.

wybraó właściwąopcję

oŚwiadczam, że jestem związany ofeńą przez okres 60 dni.
Załącznikami do niniejszejofeńy są dokumenty wymienione w
Nazwa nr

dokumentu:

pkt.

.. SIWZ:

nr strony w ofercie:

1.................

2. ...............
3. .......,... ..
4. ...............

(pieczęĆ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
Sekretan Komisji Pnetargowej: Gabrieta Lonczyk
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WĘGLoKoKs KRAJ

Sp. z o. o.

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Nr sprawy PPJŻ.I2340

Miejscowośó

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

osWlADczEN E WYKoNAWGY WsPoLN E
slĘ o zAMoWlENlE
l

l

U BI

EGAJĄCEGo

oświadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o
Załącznik Nr4 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

s 1.
Podstawazawarcia umowv

Podstawę zawarciaumowy stanowią:
1) ZaM'lierdzony wynik postępowania PRZZI2340 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie konkursu ofert
pn' opracowanie prognozy zagroŻenia wstrząsami i tąpaniami wrazzzasadami prowlozenia
robot gÓrniczych
planowanych w
"dla KWK
projekcie
eksplóatacji
pokładÓw
zagroŻ'onych
tąpaniami
.,,KomP]eksowym
Bobrek-Piekary w latach 2020-2023'dla potrzeb WĘGLoK'oKs KRAJ Sp' z-o.o.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia ( slWZ).
?)
3) oferta złoŻona przez Wykonawcę.

s2.

1.PrzedmiotemumoWyjestopraco*"n."ffiwstząsamiitąpanlamiwrazzzasadami

2'
3'
4'

prowadzenia robót górniczych planowanych w
,,Kompleksowym projekcie ekspIoatacji ńóiiaaow
zagrożonych tąpaniami dla KWK Bobrek-Piekary w latac'h zozo-źozs'i dli potneb vilęcl_oxoKs
KRAJ
Sp' z o.o. na warunkach określonychw niniejszej umowie.
\Afukonawca oświadcza, ze przedmiot zamÓwieńia odpowiada wszystkim
wymaganiom Załącznika nr .1 do

SIWZ.
\AĄlkonawca oświadcza,ze przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych

i nie narusza praw osÓb
tzecich.
W przypadku wystąpienia pzez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub'know-how przez
|#óo'iot
za.mÓwienia, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu1 'wszysikie kószty i wydatki
z
tym źiiąr.n",
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiająóego na rzecz osÓb trzócich, ktÓrych prawa
zostały
naruszone.

1.

2.
3.
4.
5.

o.
7.

_ffi

s3.

WańośÓ umowy wynosinetto .....'..
Stawka podatku VAT: według przepisÓw obowiązujących w okresie realizacji umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo ńyśtbwlonej faktury.
Podstawą do wystawienia.faktury będzie potwierdzony przóz upowaznionego przedstawiciela
Zamawiającego
protokoł odb|oru wykonania usługi.

Umowa netto zawiera wszelkie koszty związane z realizaĄązamowienia. Wykonawcy nie przysługuje
zadne
dodatkowe/uzu pełn iające wynag rodzenie z tytułu rea izacji'Lj mowy.
W przypadku, gdy z re.alizacją umowy wiąz3 się obowiązki celne (w tymzwiązane z formalnoŚciami
celnymi
i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na \AĄkonawcy, '
l

Faktury za realizację. przedmiotu umowy Wr7konańca wystawiaĆ będzie Zamawiającemu _
w terminie
wynikającym z właściwychprzepisÓ* daty podpiśania dokumentu potwierózającego wyxonanie
9d
zamowienia lub upływu terminu upowaznlającego-Wykońawcę do wystawienia faktury
zgbońie z zapisami
Umowy.

8.

9'

Faktura niespełniająca Wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowan
a przez
Zamawiającego'
\Ałkonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w
sposÓb rzetelny,
z umową istanem rzeczywistym, a takze w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym W Polskiej
.z-Qod!Y

Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U).
przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotów,
wszystkie
podmioty działające łącznie jako \ĄĄlkonawca ponoszą solidainą oopówieizialńośÓ
wobec zamawl,ąąććgo za
realizację przedmiotu umowy.
Wprzypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
ztytułu
realizacji lTowy,. tak od strony wzajemnych nalezności ja-k i zobowiąźań odbywac się będą
wyłącznie
pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj.... ... ..
konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywaĆ slę oęoą w ramach ich wewnętrinycn uzgoonień,'bez
udziału
Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającógo na rzecz lidera konsoró1um wirczerpuje
iosiczenia
pozostałych członkow konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za reatizację-przecimioti
umowy.

10' Wprzypadku realizacji
11'

.

12. Fakturę naleŻy wystawic na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary Sląskie,
:

ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
i pzesłac na powyzszy adres.
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13 W przypadku gdy zostało podpisane porozumieni e

wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp.zo.o
o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy

14. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 4, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.

15. Faktury muszą byÓwystawionew języku iwwalucie polskiej,

zawieraÓ numer umowy' pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzony m przez Zamawiającego.
16. Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przóz Wykonawcę na
17

faktuze.
Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp z o o wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy w całoŚci lub w części,na podstawie dokumentu
potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu Umowy w całoŚci lub częścinp. protokołu odbioru
pzedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

'

18. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
19. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejnoŚci na poczet naleŻnoŚci
głównejwskazanejw tytule przelewu (art. 451 s 1 Kc nie stosuje się).
20. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywiny kazdorazowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

21. ZmiananumerurachunkurozliczeniowegoWykonawcyumieszczonego nazłoŻonejuZamawiającegofakturze
nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻen|e Zamawiająceńu faktury
korygującej.

22. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi

z

umowy (naleznośc głÓwna, naleznoŚÓ uboczna,

w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚcizabezpieczenie,

zastaw, przewłaszczenie,
obciązenie, zbycie)wymagają pisemnej zgody Zamawia)ącego pod rygorem nieważnoŚci.

23' \A!konawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej faktuize informacji o następującej
24.

'
25.

?9
27.
28'
29.

90
31.

treŚci:

,'Rozponądzanie wienytelnościąWymaga uprzedniejzgody Węglokoks Kraj Sp' z o.o'''.
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowyclt od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niż w terminie płatnościfaktury pienłotnej.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenii przez
Zamawiającego o potrącen iu.
Strony ustalają jako datę zapłaty przezZamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizowac płatnoŚci zafaktury z zastosowaniem mechónizmu podźiblońe1
płatnoŚci, tzw' split payment.
\Ąłkonawca oŚwiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla ktÓrego
zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' _ Prawo bankowe (Dż. U. z2019 r. poz.2357że
zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złozenia zawiadomieńia,
oktorymmowawań. 117ba$3Ustawyzdnia29sierpnia1997r.ordynacjapodatkowa(Dz.
U.z2019poz.
900 ze zm.).
ZamawiĄący oŚwiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o NlP 653 ooo 48 65.
Wykonawca oświadcza, Że:
a. jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
i

b.

i..i u'pr"*niónv'

lub

do wystawiania faktur

jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług'
32. JeŻeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byĆ czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług jest zobowiązana
do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.

33. Zamawiający oŚwiadcza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
34. \Alkonawca oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
35 W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokoninia zmiańy.
36. Zamawiający oświadcza, Że posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013
r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych.
37. \Ałkonawca oświadcza, Że posiada
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych.
38. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym mowa w ust.

status

36 i 37 powyzej.
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zo.o.

Termin realizacii zamówien ia

Termin realizacji zamÓwien ia wynosi:

ss.

Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do umowy 1wg ZaĘcznika nr

1 do SlWz).

s6.

Nadzór i koordvnacia
'1. Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz
odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją Umowy
'
-:i::]:n
z niniejszej Umowy są:

'::'::'?* ?o''{: '::::':r:11':'::::"lu:'"n

'::: :::o]:':::

2. Ze

........ tel.

strony \Alkonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi

:::: ::::]:"::

-:::

-l:
i:| ':':n:'u* :i: ?:i Y::*?::! ':''?1
::]:'l::

3. Zmiana osob odpowiedzialnych
w zakresie osob odpowiedzialnych

tel. ...

za nadzor nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie
za realizację Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.
s7.

2.

3

:'

.

Rozwiazan ie. odstapien ie

I

za nadzÓr nad realizacją Umowy
n'n'"j''ej Umowy są:'

Iu

b wvpowiedzen ie

U

mowv

W przypadku niewykonania lub nienaleŻytego wykonywania zobowĘzania wynika.|ącego z Umowy przez jedną
ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy'
druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy
eX nunc (od teraz). Jezeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza slę zwłot<l tylko co do
częściświadczenia,uprawnienie do odstąpienia od Umowy pzysługujące drugiej stronie ogranicza się, według
jejwyboru, albo do tej częŚci, albo do całej reszty nie spełnionego Świadczenil. Śtrona ta ńoze takŻe'odstąpió
od całoŚci, jezeli wykonanie częŚciowe nie miałoby dla niej znaczeniaze względu na właściwośÓzobowiązania
albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy óx nunc (od teraz)w przypadku
-objętej

utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci
przedmiotem zamÓwienia, jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dńi'od
momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznoŚciach.
Zamawiayącemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niŻ 90 dni, określonego W odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku

:

a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, Że Świadczenie objęte Umową

4

nie może by ć zrealizowane,
b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie \AĄkonawcy,
przy czymza"
_ niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całoŚci lub w części;
- nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamowienia w sposÓb niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym' iz uzyskany efekt realizacji zamowńnia jest
nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw kodeksu

cywilnego.

s8.

Kary umowne

Zamawiający moze naliczyc \A/ykonawcy kary umowne:
1) za odstapienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
w wysokoŚci 10% wartoŚci netto niezrealizowanej częŚci Umowy,
2) zakaŻdy rozpoczęty dzień opoŹnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokoŚci O,2oń wańości netto
niezrealizowanej w terminie częściUmowy,
3) za opÓŻnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy dzień opÓŹnienia _ w wyśokościO,2 o/o wańoŚci

2.

netto przedmiotu Umowy.
\AĄkonawca może naliczycZamawiającemu karę umowną za odstapienie od Umowy przez jedną
ze stron z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokości 10% wańoŚci netto nieżrea|izowanej
częŚci Umowy, co nie dotyczy przypadkow okreŚlonych w $ 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
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3.
4

W pzypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem ub nienalezytym wykonaniem umowy, przekroczy
wysokośc kar umownych, Zamawiający niezaleznie od kar umownych przedstawionych
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogÓlnych,
określonychw Kodeksie Cywiln ym,
I

W przypadku koniecznoŚci zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu

w wyniku:

\AĄkonawcy

1) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamowionych usług,
2) odstąpienia od Umowy z winy \Ań7konawcy

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej przez
Zamawiającego u innego \Ą/ykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Umowy.

se.

Nadzór wvn ikaiacv z zarzadzen ia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamówienia \Ąłkonawca zobowiązany jest do przes1rzegania przepisÓw prawa
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ
Społka z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

s 10.

1.
2'
3.

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli jej
realizację u niemozl iwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdazenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemozliwiające wykonanie
Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, ktoremu nie moŻna zapobiec ani przeciwdziałac
pzy zachowaniu naleŹytej starannoŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. poŻar' powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,

b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

4'
5.

c)

powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę
wyŻszą, o czasie jejtnłania iprzewidywanych skutkach dla Umowy'

Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja

zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnvania przeszkody.

s 11.

1.

Och rona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem
Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych
technicznych Środkow ochrony danych osóbowych
przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a W szczegÓlnoŚci
ustawą

i

z

o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679 z dnia
27 '04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

2'
3.

4.

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru lub
unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania ióchrony danych

osobowych.

Strony oŚwiadczają, ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniającó
do przetwarzania danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Źe dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizac)ą umowy, zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania,
a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

s 12.
Pzetwarzan ie danvch osobowvch
Zgodniezart..13ust.1 iust.2RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2o161679zdnia27kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetrł'tazaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie
danych), (Dz.U.UE.L.2016'1'19.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych \Alkonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach
Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Zięika, wplsańą do Rejestru Przedsiębiorcow prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS ooooogootg, kapitał
zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarow i usług posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail'. sekretariat@weglokokskraj.pi,

q
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Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 71816 67.
3 Przetwarzanie przekazanych przez \Alkonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc reprezentantow
\AĄkonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
4 Dane Wykonawcy są rÓwniez przetv'tarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw Administratora, a jeŚli
zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia iwindykacji naleŻnoŚci w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione
interesy Administratora określonego w art' 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
5 Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnościz ustawy o podatku dochodowym oó osob
fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne igÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz
ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
6 Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych celÓw.
Administrator moŻe udostępniĆ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom swiadczącym uśługi'zzakresu
audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom upówaznionym
na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktorymi Administrator zawarł umowę
o powiezeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla
2

_

Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia
a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

_

usunięcia, ograniczenia przetv,tazania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7.

B. \Ałkonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,

9. \Ąfukonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o., adres 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pt, tel, 32 21816 67 tub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa' ul. Stawki 2, gdy UlZll?, iŻ przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.

s 13.

1.

2.
3.
4'

5.

och rona taiem n ic przeds iebiorcv. zachowan ie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
innych' udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykórzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niz okreŚlony w Umowie, a takŻe do zachowania w tajemnicy tych infoimacji, ktorych
ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyoy
naraziÓ interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmujó-dó
wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Uhowy są
własnoŚcią Zamawiającego.
\Ąłkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, plzy czym \Ąłkonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokuńentow i infoimacji
pozyskanych w związku z Umową'
\Alkonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania
na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraŹnej zgody Zamawiającego
nie mogą być przez \AĄkonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za ktorą \Afukonawca ponosi
prawną odpowiedzialnoŚÓ, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez korygowane czy udostępnione
jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb'
\Ąłkonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, Żadne1 informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem pzezZamawiającego, lub
została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę pzedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących

i

1)
2)
3)

sytuacjach:

1)

6'

Ay

\Ąłkonawca moŻe w razie potrzeby dzieliĆ się informacjami związanymi zrealizacją Umowy ze swoimi
podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem zachowania
poufności informacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca moŻe ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) \Ą/ykonawca moŻe ujawniaĆ informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z pzepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane do zachowania
ich poufności.
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umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione ani w częŚci, ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednocześnie nie
słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych

-

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji
n

ieu

poważn ionym dostępem, uszkodzen iem

i/lu

b

n

ieu prawn

i

danych zabezpieczając

ioną modyfi kacją.

je

przed

W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

s 14.
Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.742).

z

dnia 5 sierpnia 2O1O

r

s 15.
Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszaÓ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisów
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osob
działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolnoŚci do zachowań, ktÓre mogą prowadziĆ
do:

2

1) popełnienia przestępstw okreŚlonych w ań. 16 ustawy z dnia28 pażdziernika2OO2 oodpowiedzialności
podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary ( j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 628),
2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j.t. Dz. U.22019 r., poz. 1010).
Strony winny zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak rÓwniez nie zgadzały się i nie
zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony w związku z zamÓwieniem
lub umową.

1.

2.
3.

s 16.
Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawia1ący zastrz'ega sobie prawo do audytu, przez jego upowaznionych
przedstawicieli' Wykonawca jest zobowiązany poddaÓ się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Audyt moŹe dotyczyĆ w szczegÓlnoŚci:
1) warunkÓw techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizaĄi Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚci z wymaganiami Zamawiającego,
3) pzestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań ZamawiaJącego
w zakresie ochrony Środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowan ZamawiaJącego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas trwania audytu może wynieŚc od '1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierac:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) \AĄkonawca w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieśc
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego
audytu;

4) w przypadku wniesienia przez \AĄkonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni kalendarzowych od
otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
- uwzględnienie ich albo
- poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli.
- Wykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
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- ZamawiĄący uwzględni uwagi wniesi one przez \Afukonawcę do powiadomienia - obowiązuje termin
zaproponowany przez \AĄkonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag

wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawiający odmÓwi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępnie Wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciui przeprowadzeniul zakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie \Alkonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia rozpoizęćia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuzszym niz 5 dni roboczych. Po
upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości o,l olo
łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym ńiemozliwe było
rozpoczęcie/ prowadzeniel zakonczenie audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. W przypadku
ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn |ezących po stronie \AĄlkonawcy
Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa
w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opÓŹnienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/
zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Ękonawcy , przekracza1ącegoiącznie 7 dni roboczych
Zamawiający może odstąpiÓ od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wyltąpienia ww. opÓŹnieńia.
Skutek złozonego oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłosć. Z chwilĄ otizymania oŚwiadczenia
o odstąpieniu \Ałkonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robÓt
budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale pzedstawiciela
ZamawiĄącego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. \Ałkonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie ód umowy
nie wyłącza realizac1i uprawnień wynikających z wykonanej częŚci Umowy, w szózegÓlnóści wynikającycń
z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi' odstąpienie
od Umowy nie wyłącza rÓwnieŻ obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykońanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częściUmowy oraz óbowiązku zapłaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po
stronie Wykonawcy.

4

5.
6.
7.

2

3.
4.

Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramacir audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecność, czynnościtó nie będą
powtarzane,
Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu'
Wyniki audytu zostaną przekazane \Alkonawcy.

Wyniki audytu stwierdzające niezgodnoŚc realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą byc
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymaniiórze,
ZamawiĄącego wy n ikÓw audytu.

s 17.
Postanowienia końcowe
\Ąłkonawca jest zobo_wiąza'nY,
?by wszystkie czynnoŚci związane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego zwrÓcenia
się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji,_przekazanie d-okumentacji,
doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp )' a takze wszyśtkich czynnościzwiązanych
z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o' o. wynikających z zawieranej Umowy,
kierowane były na adres strony realizującej Umowęz powiadomieniem osóny póńĘce; nadzÓr nad rea|izacją
Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia pzez Zamawiającego od realizacji
Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ w jakiejkólwiek formie pracownikÓw-WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o' przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten ńie dotyczy
pracownikow Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności, ktÓre na podstawie przepisow
prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowt przez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest
moŻliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia przezZamawiającego wiedzy o powyzszyóh ot<oticżnościóch.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie'
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnejw postaci aneksu do umowy, pod
rygorem
niewaŻnoŚci.

5.

6

Ewentualne sprawy sporne' mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku mozliwoŚci polubowńego
rozwiązania sporu W terminie '14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, sp-Ór
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu óli kizoe1 ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załączniknr 1_Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia (zgodnie zZałącznikiem nr 1 do SIWZ)
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