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ZamawiĄący:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzlalnością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jórzego zięika '

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \AĄdział Gospodarczy pod numerem KRS 00000806'18
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej : www.weqlokokskrai. p!
Sposob komunikowania się z WykonawcamiżŃał okreŚlony w dalszej częścislWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo 69 1!oo
PRoFI L NA BYWCY: ad res internetowy : http s //d ost aw cv-weq o ko ks. c oi g. b iz
;
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Informacje podstawowe

1.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ sp. z o.o., zwany

dalej

Regulaminem.
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6.

Wyciąg

z

RegY|arylll o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla \AĄkonawcÓw na

internetowej WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawiayący nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofert częŚciowych'
Zamawiającv nie dopuszcza moŻliwościskładania oferty wariantówej'
ZamawiĄący nie zamierzazawrzecumowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci pówierzenij częŚci zamówienia podwykonawcy'

opis przedmiotu zamówienla

ill

1.

Przedmiotem zamowienia jest:

świadczeni" u+g se.wisowych transfo1matorów produkcji MEFTA dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach żozo-zoz,t.'

?3.

Szczegółowy zakres zamówienia określonow Załączniku nr 1 do SIWZ.
Maszynylurządz9lia objęte Świadczeniem usług senvisowych są własnościąWĘGLoKoKs
KRAJ
SpÓłka z o. o. KWK Bobrek - Piekary.

okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady reatizacjizamówienia iwarunkigwarancji:
1' Um9wa obowiązywaĆ będzie dla Wezwań Senłisowycnźłozonychwokresie obowĘzywania umowy
od 01.04.2020 roku do 31 .12.2021 roku.
2' W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wartośÓ umowy nie zostanie wykorzystana,
umowa obowiązywaĆ będzie dla Wezwań Senłisowych wystawionych przez Kopalńię ulłoż
lój
poszczególne ruchy, do dnia wykorzystania wańoŚci rimowy, ale nie dłuzb; niz
oo dnia 31 ńard",

IV

roku następującego po roku obowiązywania umowy. o przedłuzeniu okresrr obowiązywania
umowy
do 31 marca Zamawia)ący poinformuje Wykonawcę pisemnie.
\Ąlkonawca zobowiązuje się ŚwiadczyĆ usiugi semlsowe pzez24 godziny na dobę, we
wszystkie dni
tygodnia (rÓwniez w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania -umowy' zgodnie z
obowiązującymi
u Zamawiającego uregulowaniami wewnętznymi, pzez praóownikÓw o oópońiednich
do zat<iesl'prac
doŚwiadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z'ustawy _ Prawo geologióińó

3.

i

4'
5.

gÓrnicze.

\Ąłkonawca zobowiązuje się prowadzic działania od momentu otzymania zgłoszenia (te|efonicznego
Wezwania Senłisowego) W terminach podanych W lstotnych -postanońieniach, }<tore zostańą

wprowadzone do umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi senvisowe:

a) na wykonaną usługę serwisową: minimum 12 miesięcy,'licźąc od dnia -dokonania pzez

.b) Zamawiającego
na dostarczone

c)

protokolarnego odbioru wykonania usługi,

fabrycznie nowe częŚci zamienne: minTmum 12 mlesięcy, od dnia dostawy
na dostarczone regenerowane częŚci zamienne: minimum 6 miesięóy od dnia pzekazania

Zamawiającemu.

d) gwarancja na wykazane W dokumentacji technicznej częściszybkozuŻywające

6.

S e

{"

stronie

kreta

zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa.
Szczegołowe warunki gwarancji określonow - Załączniku nr 1 do SIWZ.
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V.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu do konywania oceny spełnienia tych

warunków.

o zamÓwienie

mogą ubiegaÓ się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnościlub czynności tj. do wykonywania
usług senłisowych w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowy przeciwlvybuchówej:
a) Producent maszy nlurządzeń, ktorych przed miot zamÓwien ia dotyczy,
b) inni \AĄlkonawcy niz wymienieni w lit. a) posiadający zdolnośćzakładu remontowego do
wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej pń1tyt<i
inzynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontÓw urządzeń i podzespołÓw budowy
przeciwwybuchowej zgodni z pkt' 9.1 1'2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23
listopada 2016 r. W sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzinia ruchu
podziemnych zakładÓw gorniczych (Dz'U. 2017 poz' 1118) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamÓwienia.
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1

2.
3.
4.

sytuacj i finansowej zapewn iającej wykonan ie zamÓwien ia,

niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu'
nieznajdowania się W stanie likwidacji lub upadłościza wy.1ąit<iem \AlykonańcÓw, ktorzy
po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem
ądu jeżeli układ nió
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez likwidację majątku u padłego,
posiadania wiedzy i doświadczenia.

5

6

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

dokumentow.
VI

Dokumenty ioświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.
2.

3.

oświadczenia o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza

ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
aktualnego odpisu z właŚciwego rejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się-w stanie likwidaóji lub
upadłoŚci za wyjątkiem Wykonawcow, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej-niż6 miósięcy pz-ea upływem
terminu składania' ofeń, a dla Wykonawcow, ktorzy prowadzą działalnoŚć'nó podstawie ńnych
dokumentÓw - ten dokument;

oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatków lub zaświadczenie,ze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub

wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji organu podatkowego, potwierózającJ śtan nie wcześniej
niŻ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert złoz-one na druku-formularza ofeńowegó

4'

vt!

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
oświadczenia _o nie za|eganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, Iub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŻenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
organu, potwierdzające stan nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu śxładaniaofórt
złoŻone na druku formularza ofertowego stanowiąceg o Załączn\k nr ż do SIWZ;

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania
uprawnień do wykonywania usług serwisowych w zakresie nie mniejszym niż pzedmiot
zamówienia
Zamawiaiacv żąda odpowiedn io:
1. W odniesieniu do maszynlurządzeń budowy przeciwwybuchowej.
1) W przypadku \Alkonawcy będącego Producentem maszynlurządzeń, ktÓrych przedmiot
zamówienia dotyczy:
_ oŚwiadczenie, iz jest Producentem maszynluządzeń, ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy,
złoŻone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do slwz.
2) W przypadku Wykonawcy nie będącego Producentem maszynylurządzenia, ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy:
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oŚwiadczenie \Alkonawcy potwierdzającego zdolnoŚĆ zakładu remontowego do wykonania
remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki
inzynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontÓw urządzeń i podzespołów budowy
przeciwwybuchowej zgodnie z pkt. 9.11.2zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii zdnib
23 listopada 2016 r' w sprawie szczegołowych wymagań doiyczących prowadzenla ruchu
podziemnych zakł1dÓw gÓrniczych (Dz'U. 2017 poz. 111B), złoŻone- na druku stanowiącym
Załącznik nr 4 do slwz.

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu,potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdotności finansowych - innych podmiotow,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkow' Wyionawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczegÓlności pnedstawiając w tym celu oryginał
pisemnego zobowiązania takich podmiotÓw do oddania mu do clyspozycji niezbędńych
zasobów na okres konystania z nich pny wykonywaniu zamowienia.
VIII.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1' Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegać się o udzielenie zamowieńia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośÓ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczónia nalezytego
wykonania umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezeniowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondenĄę związaną z prowadzońym postępowaniem
Zamawia)ący będz ie prowadz ił wyłącz n ie z u sta n owi on ym pełno moón kie m.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka WykonawcÓw wspÓlnie, ofeńa oraz Wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \ĄĄlkonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegol nych WykonawcÓw składających ofeńę wspÓl ną.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓlnie, do ofeńy nalezy załączyć:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wśzystkicń pozostałych
i

Wykonawcow,

2) dokumenty i oświadczenia wystawione indyw|dualnie dla kazdego z Wykonawcow, (jeżeli ich

dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłosżonojego
upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na u-bezpieczeńe społeózńe
i zdrowotne albo' ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu'
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu-zamówienia _ według
Wzoru oŚwiadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 5 do SIWZ.
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazaÓ, ze warunki
dotyczące wiedzy doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolńych do wykonania
zamÓwienia lub zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie ina tą okolicznoŚć załączyĆ odpowiednie
'ońreŚlone

5.
6.
lx.

i

dokumenty (jeŚli

są

wymagane)' Jezeli jeden

z

\ĄĄkonawcow spełnia

przez

Zamawiającego warunki moŹna przedłoŻyc tylko dokumentylego dotyczące.
W przypadku wyboru wspólnej ofeńy WykonawcÓw, Zamawiającv ńozó zaŻądać przed zawarciem
umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych \Ąfukonawcow.

opis przygotowanla ofeńy

1'

2.

Do oferty naleŻy dołączyĆ:
wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do s!Wz.

1)
2)

Załączniki nr 2a i 2b do slwz. \Ąłkonawca w Załączniku nr 2b do
dopisaĆ dodatkowe pozycje cennikowe częŚci zamiennych nowych lub
poremontowych, czynnościsenłisowych zgodnie z podanym ponizej Wzorem. \ĄĄlkonawca
składający ofeńę do przetargu oprocz wersji pisemnej zobowiązany jest takze do złoŻenia
cennikÓw części zamiennych, czynności senruisowych na nośnikuelektronicznym. Zaleca się,
aby cenniki zostały zapisane w formacie Excel (*.xls).
cenniki stanowiące

slwz moze

Cennik powinien zawierac kolumny w następującej kolejnoŚci:
Lp. ( podać liczbę bez kropki),
Nr rysunku (w przypadku brak numeru rys. pole naleŻy pozostawic niezapisane
Nazwa (nazw podzespołu/częścinie może zawierać znaku ,, ; ''),

1)
?)
3)
4)

),

Cena [zł] netto (podana w formacie liczbowym np. 1o53B,58 (bez spacji z przecinkiem,

z dokładnoŚcią do dwÓch miejsc po przecinku)'
Uwaga: Nie nalezy scalaĆ poszczegolnych komórek

S e k reta
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wzor'.

Lp

Nr rysunku

Nazwa
Czujnik r-789
Regulator

1

3.

2
3

4567890
Rys 34579

Cena
lzłliml netto

Nakrętka

12,50
16987,68
1,50

4'

\Ą/ykon awca może złoŻyc tylko jedną ofertę

5.

ofeńa oraz Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byÓ przetłumaczone przeź-Wykonawcę na język polski

ofeńę W postępowan iu o udzielenie zamÓwienia nalezy złoŻyc w jednym egzemptarzu wyłącznie
w formie pisemnej

i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
oferta powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkłaóanych dokumentow izałącznikÓw.
\Ąłkonawca w formularzu ofertowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
ofeńa, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych do
reprezentowan ia \Ąłkonawcy zgodn ie z wymagan iami ustawowy m i.
UpowaŻnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu \AĄlkonawcy
n3leŻy załączyÓ d9 oferty w oryginale lub musi wynikaÓ z przedstawionych dokumentow
'10. Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (prżed jejzłoŻeniem)
muszą byĆ naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofeńę.
11. Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna być zszyta

q
7.
8.
9.

w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

12. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenie.

13. W-szystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byó
złożonew formie oryginału Iub kopii poświadczonejza 'zgodnośó z oryginał"-'poez
Wykonawcę Iub przez osoby upowaznione do jego reprezeni=owania, ponad{o, dokumenty
sponądzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem ńa język'potski.

1!

TreŚĆ ofeńy musi odpowiadaĆ treści Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamowienL,

15' Jezeli \AĄlkonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenóii j Dz' U,'z2o1g;' poz' iolo) niJ
tt

pÓŹniej niż w terminie składania ofert, musi zamieścic aonoiai1ę
,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo ń-splsib treścinalezy pboae numery
stron zawierające jnformacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przeósiębiorstrła nió
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, kiorych treŚć kazdy zainteresowany moze

legalnie poznac. W szczegÓlnoŚci nie mozna zastrzec'. nazwy i adresu \Ąfukonawcy, iniormacji
do1yczących ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow płatności.

16. lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ury-konawcy powinny zostaĆ przekazane

w taki sposÓb, by Zamawiający mÓgł z łatwoŚcią okreŚlic źakres iniorńacji oó1ętycn tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą'ńa włącienie óałości

i

przekazanych dokumentÓw
danych
zasadach określonychw ustawie.

x
xl.
xtl

do dokumentacji postępowanió oiaz ich ujawnienie

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zabezpieczen ie naIeżytego wykonan ia umowy
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienii zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy.

isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
oferta najkorzystniejsza może zostac wybrana w toku licytacji usńe; lub negocjacji. Celem
uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający pzewiduje mozliwoŚĆ przóprowaozónij uzgodnień
prowadzących do obniżenia cen z Wykonawcą' ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę zgodnióz
$ 26
Regulaminu' Zaproponowanie w toku uzgodnień mńie.1 korzysinyclL dla Zamawiai{celo waruniÓw
!9"n zostanie potraktowane jako zmiana ofeńy w rozumieniu i zs ust. 10 Regutamiińu'
Kryterium oceny ofert będzie: cena - 1oo% liczona jako biians oferowanyih cen jednostkowych,

Kryte-ria oceny ofeń

1.

2'
stawki roboczogodziny serwisowej i istotńych dla zamawiającego
! ryczałtowej
3. Wańośc
oceniana będzie obliczona w toku neoóciacii w następujący spóśoo-:
Wz

w

na

=

częsc1 zamiennyth.'

Wn + Wcz w ujęciu Wagowym

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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gdzie:
W. - wańoŚć oceniana,
Wn - wartoścpunktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny senłvisowej:
Wn
Wcz

- wańoŚc
Wcz

!5'
6.

minimalna ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej
badana ryczałtowa stawka roboczogodziny serwisowej

x20

punktowa wyliczona w oparciu o istotne dla Zamawiającego części zamienne,

minimalna wańośó istotnych dla Zamawiającego częścizamiennych
badana wańośćistotnych dla Zamawiającego częścizamiennych

x80

Qfertą najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyŻsząwańością ocenianą W.
Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych wszystkich pozyc1i cennikowych netto przyjętych
do rozliczania umowy z uwzględnieniem upustu uzyskańego w toru uzgodnień wg matematvó2'nvcrr
zasad zaokrąglania do dwoch miejsc po przecinku
WańośĆ umowy brutto będzie rÓwna kw-ocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyc na realizację
zamówienia powiększonej o podatek VAT.

xlll.

Warunki umowy:
1' lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku nr 6
do SIWZ.
2' Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całości'lubczęści,na podstawie
dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub'w części
np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WĘGL6K9KS xńnl
Sp. z o.o.

xtv.

Termin związania ofeńą:
W_ykonawca jest zw|ązany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moze nastąpić po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający Uzna to za 'zasadie,
1eśtulrawniońy
do wystąpienia do \Ąfukonawcow z wnioskiem o przedłuzenie termin u związania ofertą o okres do 6ó

1.
2.

dni.

XV

Termin i miejsce składania ofeń:

1. ofeńa pisemna winna byczłoŻona w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o. KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek
ul. Konstytucji 76,41-90S Bytom
Dział Zamó!ł,t^ień i Przetargów - l pietro. pok. nr 6

2.

Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie

naleŻy umieścic nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem

Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pt.:
! .
Swiadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2o2o-2o2,|
(nr sprawy: PR7Żl2309|
r,tie otwierae pnea aniem 23I?..łr.?.Q.ła.... ąoaz. ..'9;'@...

3' odpowiedzialnośc za właŚciwe oznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
4. ofeńa powinna byc zarejestrowana i przechowywana W warunkach'zapewniającej jej stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofert

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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5. \AĄkonawca moŻe przed upływem terminu składania ofert zmienic lub wycofac ofertę.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia \A/ykonawcę o złozeniu ofeńy po terminie.
7. W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym
wskazane

miejscu niz

zaproszeniu oferta zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy - bez rozpatrzenia.
B. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktorej opakowanie z ofeńą nosi Ślady naruszenia, zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzje
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
9. Niedopuszczalnajest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

XVl.

W

Otwarcie ofert.
1. otwarcie złozonych ofert nastąpi w dniu .2 3, Qł,. i,p&Q...... o ooa.. . 9.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

KWK Bobrek - piekary,
Ruch Bobrek
ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Dział Zamówień i Przetargów _ l piętro, pok. nr

2.
3.

i.ffi ..w miejscu

8

otwarcie ofeń jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składaniaztym, Że dzień,
w ktÓrym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
W częścijawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza iloŚĆ otzymanych ofeń,

b) otwiera ofeńy w kolejnoŚci ich zarejestrowania,

c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takŻe informacje dotyczące ceny ofeńy,
termjnu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkow płatnoŚci zówartyirr
w ofeńach. Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreŚlony w slfuz

4'
XVII

zawiera powyżej 30 pozycji cen jednostkowych.
oferty otwiera się rowniez w przypadku, gdy \AĄkonawcy nie skorzystają zprawa uczestniczenia
w częŚcijawnej postępowania' Na wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji Przetargowej lub
osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

Sposób komunikowania.

1'

ZamawiĄący ustala następujący sposob komunikowania się:
1

) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom,
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,i
- drogą elektroniczną na adres: rn.biernat@weqlokokskrai.pl
b) uzupełnianie dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom,
- faksem na nr (+48) 32718-11-74

lub

i

c) wyjaśnienla treściofeń, dokumentów:

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. KonstytucjiT6,4t-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytu ąi 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadomien ia, wezwan ia oraz i nformacje będzie przekazywał wykonawcom
pisemnie, lub,
faksem na numer wskazany w ofercie, lub
drogąelektroniczną:
na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

a)
b)
c)
2'

r'

S e k reta

-

poprzez zamieszczenie zawiadomień

na

lub

:

informacji dotyczących postępowania

stronie internetowejw profilu nabywcy https.//dostawcv-weglokoks.coig.biz
osobą udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu zamÓwienia ze śtióńyl zarnawiaiącego jest:
Magdalena
tel. nr (+48) 3271811 95.

Biernat -
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Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

xvlil

Zasady udzielania wyjaśnień l modyfikacji.

1'

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie
zamÓwienia winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawartym w siwz.
Wykonawca moze zwrocic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treści S|WZ. Zamawia1ący jest
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaŚnień, chyba ze prośba o wyjaŚnienie treŚci slWZ
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składanió ofeń.
Treśćzapytań (bez ujawniania żródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa

2.

3'
4'

umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiającv moze przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaĆ treśÓ slWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegolności dotyczy kryteriÓw
oceny ofert, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienii'Zómawiający
moze przedłuzyć termin składania ofeń o czas niezbędny na wpiowadzenie zmian w ofertióń.
Dokonaną w ten sposÓb modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

5.

xtx.

Informacje dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Komisja Przetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaŚnień łotyczących treŚci złozonej

1

3.

4'
5.

xx.

ofeńy.

Komisja Przetargowa każdorazowo Wzywa \Ałkonawców, ktorzy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonymterminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia końieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
oświadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez Wykonawcow na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową
jako dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
_ rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiaĘć o tym \AĄlkonawcę.
2) lnne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SIWZ, niezwłoóznie fowiaóamiając o tym
\A/ykonawcę i wyznacza1ąc termin na wyrazenie zgody na ich poprawienló, cnioa
ze akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przóz Wykonawcę'na podstawie ust. 2.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.
1. osoby upoważnione informują WykonawcÓw, w formie przewidzianej w SIWZ, o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana nieżwłocznie do publikacii
na stronie www.weqlokokskrai. pl.

2. Wykonawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana
odrębnym pismem do zawarcia umowy.

xxt

za

najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie

Postanowien la końcowe.

1' ofeńa nie podlega zwrotowi.
2. z tytułu odrzucenia ofeń \AĄlkonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianIu na zasadach określonychw przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem oferty oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załaczniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

3l

ZałącznikNr 2a

zakres zamówienia
Formularz
Cen n ik istotnych d la Zamawiającego częścizam en ny ch nowych

4l

Załącznik Nr 2b

Wzor Cennika pozostałych częŚci zamiennych, podzespołÓw
senłisowvch n ie podleoaiacvch ocenie

1t

2t
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z
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Załączniknr 3
Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 6

oŚwiadczenie Producenta
oŚwiadczenie
oŚwiadczenie
lstotne

Bytom, ania .ł0,?.3 ,

owten
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Załącznik nr 1 do SIWZ

szczEcoŁowY zAKREs PRZEDMloTU zAMoWlENlA

l.

Pzedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamÓwienia jest:

Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-202,1
ll.

Lokalizacja miejsca wykonywania usług :
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-90S Bytom.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Wvmagania prawne:
Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) winien spełniaó wymagania wynikające
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności :
1) Ustawy z dnia 9 czenłca 2011 r. - Prawo geologiczne igornicze (l.t. Dz. U' z 2O19r'

poz. 868) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, tym:
rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych (Dz.U.
z 2017 r' poz. 1 1 18) wraz z pożn. zmianami'

a)

b)
c)

2)
3)

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń
naturalnych w zakładach gorniczych (Dz.U.
2015 r. poz' 1702) wraz
poŻn.

z

zmianami,

rozporządzenia Rady Ministrow

z

z dnia 30 kwietnia 2004

r. w sprawie dopuszczania
z2004 r. nr gg poz. 1003).
Ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r' o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U.z2019 r. poz' 155)
wrazz aktamiwykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamowienia, w tym:
a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paŻdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz. 1228wrazzpÓŻn.
wyrobÓw do stosowania w zakładach gÓrniczych (Dz.U.

zmianami).

Ustawy zdnia 13 kwietnia 2016 r' o systemach oceny zgodnościinadzoru rynku (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 544) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania
zamowienia, w tym:
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czenruca 2016 r' w sprawie wymagań dla
uządzeń i systemÓw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. 22016 r. poz.817).

a)

W

przypadku zmian aktow prawnych' związanych

z

realizaĄą niniejszego postępowania,
w całym okresie

przedmiot zamÓwienia musi spełniaĆ uwarunkowania prawne, obowiązujące
realizacji umowy.

2.

Wvmaqania stawiane osobom. które beda wvkonvwaÓ czvnnościsenłisowe:
1) osoby, ktore będą wykonywac czynnoŚci senłisowe muszą posiadaĆ uprawnienia do pracy
W warunkach podziemnego zakładu gÓrniczego wydobywającego węgiel kamienny,
posiadac odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania
okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu uzytkowania pochłaniaczy
i aparatÓw ucieczkowych.
2) \Ąkonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracownikow serwisu posiadających
Wymagane na dole kopalni kwalifikacje. Wykaz stanowi Załącznik do umowy,
3) Wykonawca zapewnia dla swoich pracownikÓw odzieŻ roboczą, odzieŻ ochronną, Środki
ochrony indywidualneji narzędzia pracy. Winne być one zgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
4) odzieŻ robocza, odzieŻ ochronna, zabezpieczĄąca oraz Środki ochrony indywidualnej
muszą byĆ zgodne z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, tj. w szczegÓlności
z postanowieniami:
a) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r' o systemie oceny zgodnoŚci (j.t. Dz. U.z2019 r. poz.
1
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b)
3.

WEGLOKOKS K RAJ Sp. z o.

o.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. W sprawie SzczegÓłowych
Wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych
(Dz. U 22017 r., poz. 1118 z dnia 09.06.20'17).

Wvmaqane parametry techniczno-użvtkowe:
1) Naprawy (usługi senłisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu
górniczego bezwyłączenia obiektu z ruchu.
2) Dostawa częŚci do Zamawiającego będzie się odbywaÓ wraz z usługą serwisową lub
w formie zabezpieczenia jednostkowych ilościczęŚci zamiennych i podześiołowdo napraw
mozliwych i dozwolonych do przeprowadzenia pzez uzytkownika maszyny/urządzenia, na
podstawie Wezwania Senłisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą
elektroniczną (pocztą e-mail). Wezwanie Senłisowe zostanie przósłane do Ękonawćf
w czasie do 24 godzin od czasu zgłoszenia telefonicznego lub w pienłvszym dniu roboczym po
zgłoszeniu telefon icznym.
3) Naprawa senłisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana W sposÓb gwarantujący
bezpieczną eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny (urząozeńiai,
a maszyna (urządzenie) po naprawie senłisowej będzie odpowiadac dokumentacji
techniczno-ruchowej (instrukcji uzytkowania), na podstawie, ktÓrej była eksploatowana przeó
naprawą senłisową.
4) CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamówienia muszą byÓ zgodne z dokumentacją
techniczno-ruchową/instrukcją uzytkowania - producenta, a ich zastosowanie (zabudowij
w maszynie/urządzeniu zapewni bezpieczną
eksploatację wyrobu i nie spowoduje
wytworzenia nowej maszyny.

5) Wykonywanie płatnych napraw senłisowych lub zastosowanie częŚci zamiennych
i podzespołÓw dostarczanych w ramach usług senruisowych w okresie gwarancyjnym dla
maszynylurządzenia nie moŻe powodować utraty gwarancji udzielonej przóz produóenta lub
wydzierzawiającego.

6) Zastosowanie częŚci i podzespołÓw będących przedmiotem postępowania nie moŻe naruszaĆ
deklaracji zgodności WE/dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszyn lurządzeń,
ktorych pzedmiot zamÓwienia dotyczy.
7) Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu części, podzespołÓw po wymianie
z wyjątkiem uszczelnień oraz zuŻytych olejÓw i smarÓw - nie dotyczy usług gwaranóyjnych.
W przypadku braku ograniczeń formalno-prawnych dopuszcza śięstósówanie 'ózĘsci
zamiennych i podzespołow poremontowych (regenerowanych). ZasadnoŚć i zakres ich
stosowania winny byÓ kazdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy, a ich ceny
jednostkowe nie powinny przekraczać 60% cen nowych częŚci i podześpołowa okreś
udzielonej gwarancji będzie nie krotszy niz połowa okresu gwarancji dia części/podzespołÓw
nowych.

8) Dostawa częŚci zamiennych do Zamawiającego musi byc odpowiednio zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

IV
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ProtokÓł wykonania usługi serwisowej sporządzony w 3 egzemplarzach powinien zawierać:
1) numer kolejny,

Wrrm

1.

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

4) rodzajuszkodzenia,

5) datę igodzinę przystąpienia do pracy ekipy senłisowej,
6) wyszczegÓlnienie przeprowadzonych prac,
7) datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia, specyfikację wymienionych

elementów i podzespołow (z podaniem pozycjicennika) oraz ilośÓ przepracowanych godzin,
komentarz odnoŚnie wstępnego określenia strony odpowiedzialnejza powstanie-zdarzenia,
9) Potwierdzenie wykonania usługi przez senłisanta i osobę Wyzszego dozoru.
Wraz z kaŻdą usługą senłisową związanąz dostawą częŚci zamiennych Wykonawca dostarczy n/w
dokumenty:
'l) Kańę gwarancyjna dostarczonej częŚci/podzespołu,
2) DowÓd dostawy WZ - potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego,
3) ZaŚwiadczenie fabryczne lub deklarację zgodnoŚci WE lub Świadectwó zgodnościdla uządzeń
elektrycznych i uządzeń budowy przeciwwybuchowej,
4) Protokółwykonania usługi senłisowej sporządzony w 3 egzemplarzach

8)

2'

5)
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przypadku dostawy częŚci zamiennych

do napraw wykonywanych samodzielnie przez

uzytkownika, gdy przedmiotem wykonania usługi są ceńyfikowane zamienniki częścizamiennych
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oryginalnych lub katalogowych - Certyfikat(y) zgodności właściwości
oferowanych części
zamiennych z wymaganiami stosownych norm i przepisow, wydanych (odpowiednio 'do
przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące/jednostki notyfikowane,
wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania W maszynach/urządzeniacń, ktorych
przedmiot zamówienia dotyczy'

V.

Wvmaoania oroanizacvine
1' Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą
maszy nę/u rządzenie d o jeg o po p rzed n iej s prawn ości.
2. Usługi senryisowe realizowane mogą byc rowniez w formie zabezpieczenia dla słuzb technicznych
Zamawia1ącego jednostkowych iloŚci częŚci i podzespołow, po zgłoszeniu w opisany wyze; spośob

3.
4'
5.

6.

!B.
9.

10.
11'

12.

13.
VI

v

takiej potrzeby.
W ramach wykonywania usługi senłisowej transport do i od Zamawiającego częŚcizamiennych
i osÓb świadczących usługi senvisowe odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

jak

Senvis moze byc Wezwany do realizacji usługi senruisowej przez osobę upoważnioną przez
Zamawiającego (Kopalni). Wezwanie Serwisowe powinno byc złozone telefonicznie, a następnie

potwierdzone faksem lub drogą elektronicznądo 24 godzin. W przypadku zbieżnościtego terńinu
z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien byc do końca pierwszej
zmiany następującego dn ia roboczego.
osoba Wyzszego dozoru Ruchu ustala warunki pracy ekipy senłisowej, przydziela osobę

koordynującą oraz zapewnia fachową wspÓłpracę ze słuŻbami kopalni. Świadczenie usług
serwisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu senłisowego podpisanego przeź
obydwie strony. W protokole winna byc okreŚlona godzina jego sporządzenia, ktora-okreŚlac
będzie czas zakończenia realizacji usługi senłisowej. Upowaznionym W imieniu Kopalni do
potwierdzenia ilościroboczogodzin przepracowanych przy usługach senruisowych na terenie
zakładu Zamawiającego oraz ewentualnie zuŻytych materiałow związanych z wykonaniem usług
objętych niniejszą umową jest osoba koordynująca usługi senruisowe.
W przypadku braku częŚci/podzespołow niezbędnych do naprawy maszynlurządzeń przez
Ękonawcę, dopuszcza się mozliwoŚĆ (za zgodą Wykonawcy) zastosowania ćzęŚci/podzespołÓw
będących własnoŚcią Zamawiającego, W celu usunięcia awarii, do czasu dostarczenia
częŚci/podzespołÓw przez \Afukonawcę. W tym przypadku zastosowanie tych częŚci i podzespołow
nie naruszy ochrony gwarancyjnej maszyny lub uządzenia gdzie zostaną zastosowane
a Zamawia1ący obciąży kosztem wymiany i wykonania remontu części/podzespołu \Afukonawcę
według obowiązujących w WĘGLoKooKS KRAJ Sp. z o.o. kosztow pracy oraz cennikÓw usług
remontowych.
Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu usługi senłisowej za wykonaną usługę.
W przypadku, gdy niniejsza umowa zawańa została na podstawie oferty wspÓinej stróny ustalają,

ze czynnoŚci naprawcze, dla

ktÓrych Wymagane jest uprawnienie, o którym mowa w Prawie
geologicznym i gorniczym będą wykonywane tylko przez podmiot posiadający takie uprawnienie.
|rzyjazd ekipy senłisowej Wykonawcy następuje w terminie zgodnym z umową.
Ekipa serwisowa Wykonawcy zgłasza swÓj przyjazd u osoby okreŚlonej wzgłoszeniu iwspÓlnie
z nią u dyspozytora ZamawiĄącego. Zgłoszenie przyjazdu ekipy senłisowej u dyspozytora
oznacza rozpoczęcie czasu realizacji usługi senłisowej.
W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług senruisowych przez \AĄtkonawcę zĄdzie koniecznośc
wymiany częścilub podzespołÓw nieujętych w cenniku do zawańej umowy serwiśowej, ze względu
na wyjątkową sytuację i koniecznoŚc natychmiastowego wykonania usługi, Świadczenie usiug
senłisowych w zakresie przedmiotowych częścii podzespołÓw będzie odbywać się na podstawió
odrębnie zawartych umow pomiędzy stronami niniejszej umowy.
KaŻda notatka serwisowa musi byĆ potwierdzona przez osobę Wyzszego dozoru ruchu
i obowiązkowo zawierać stosowny komentarz odnośnie poziomu usługi oraz wsĘpnego okreŚlenia
strony odpowiedzialnej (senruis, kopalnia lub sporna).
KaŻda dostawa częścizamiennych przeznaczona do napraw własnych lub napraw prowadzonych
przez pracownikÓw serwisu, musi byĆ odnotowana w ewidencji na bramie wjazdowej kopalni.

Obowiazki Wvkonawcv:
1. \Ałkonawca zapewnia całodobową obsługę serwisową maszyn/urządzeń objętych niniejszą umową,
eksploatowanych na terenie Zamawiającego, We wszystkie dni tygodnia, włącznie- z śobotami,
niedzielami i Świętami, w zakresie uznanyJn roszczeń gwarancyjnyćn oezpłatną, a w pozostałych
przypadkach odpłatną.
2' Do obowiązkÓw Wykonawcy w zakresie Świadczenia usług senłisu naleŻy:
1) dostawa transpońem własnym i na własny koszt pracownikow senłisu i urządzeń niezbędnych do
wykonania przedmiotu pzetargu do KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek, ul. KonstytucjiT6 Bytom,
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2) na wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszynlurządzeń i ich
podzespołÓw w miejscu ich pracy,

3) kontrola maszynluządzeń i ich podzespołÓw w miejscu ich pracy na podstawie zapisÓw umÓw
bądz dokumentacji,

4) zabezpieczenie
i podzespołÓw,

dla służbtechnicznych

Zamawia1ącego jednostkowych iloŚci części

5) o kazdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, ktÓre spowodowało lub
mogło spowodowaÓzagroŻenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa
powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyspozytora Ruchu
Zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych'wobówiązujących
w kopalni Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Gorńibźego. Po zakońbżeniu
miesiąca, Wykonawca przedłoŻy w Dziale BHP Zamawiającego 1-go dnia nóstępnego miesiąca,

pisemne sprawozdanie o zaistniałych wypadkach przy pracy. Po zatwierdzeniu piotokółu ustalenia
i pzyczyn wypadku przy placy jego kopię naleŻy dostarczyć do Działu BHP
Zamawiającego. Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w żakresie określenia
przyczyn i okolicznościwypadku, ktoremu uległ pracownik Wykonawcy,_sporządza słuŻba BHP
Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady MinistrÓw z dnla z dnia 1 lipca żoog r. w sprawie
ustalaniaokoliczności iprzyczynwypadków przy pracy (Dz. U' Nr 105, poz. B70).
3. Zgodnie z postanowieniem ustawy -Prawo geologiczne i gornicze Wykonawca zobowĘzany jest:
1) świadczycusługi na terenie Zamawiającego przez pracownikÓw z odpowiednim d'o zókresu prac
doŚwiadczeniem
odpowiednich kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną
i technologiczną prowadzenia napraw maszyn,
2) prowadzic szkolenia okresowe, badania lekarskie pracownikow senłisu zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami olaz przestrzegac terminÓw ich przeprowad zan1a,
3) stosowaÓ bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami technologie napraw wykonywanych
przez pracownikÓw senłisu, za co odpowiada kierownik ekipy senłisowej wyznaczany pŻez

okolicznoŚci

i

Wykonawcę.

z obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi serwisowej na terenie
Zamawiającego odpowiada kierownik lub przodowy brygady seruisu, wyznaczany przez osobę
uprawnioną ze strony \ĄĄkonawcy.
5. Na Protokole usługi serwisowej, Wykonawca okreŚli wstępnie czy wykonana usługa jest gwarancyjna

4. Za zgodne

6.

lub pozagwarancyjna.
ProtokÓł usługi serulisowej Wykonawca sporządzi w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron, tzeci egzemplarz Wykonawca dołączy do łaktury za wyt<onańą uśługę;.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zamawiającemu części,podzespołÓw -po wymianie
z wyjątkiem uszczelnień oraz zuŻytych o|ejow i smarÓw - nie dotyczy usług'gwarancyjnych oraz
sytuacji, w ktÓrych cena częŚci zamiennej w dołączonym cenniku oó umońy dotyczy'wyłącznie
roznicy pomiędzy ceną nowej częŚci, podzespołu a kosztem remontu (co zostanie ozńaózone
w cenniku jako częśó remontowana).
8 W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji \Afukonawca zobowiązuje się do ustalenia
terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomieniaza pomocą poczty elektronicznej e_mail-

lub pod nr fax. l032l ...
... wterminie do 14 dni od dnia zwrotu pódzespołów iczęŚci
zamiennych. Przekroczenie tego terminu skutkowaÓ będzie uznaniem roszczeń gwarancyjnych
pŻez \AĄkonawcę. Wtym przypadku Wykonawca wystawifakturę korygującą.
- Wykonawca
jest. zobowiązany do pzekazania wykazu pracowniróń senvisu posiadających
9.
Wymagane na dole kopalni kwalifikacje. V\Ąlkaz stanowi Załącznik do umowy. osoby, ktore 'będą
wykonywaÓ czynnościsenruisowe muszą posiadac uprawnienia do pracy w waiunkach'podziemnógo
zakładu gÓrniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadac odpowiednie do zakresu pńc
doŚwiadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie
z zakresu uzytkowania pochłaniaczy i aparatow ucieczkowych.

vil

Zakres odpowiedzlaInoścl Wvkonawcv:
l 7ę transport częścii podzespołÓw dostarczanych W ramach usług senłisowych odpowiada
\Ąłkonawca'
2. Wszystkie częścii podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu wramach
Świadczonych usług senłisowych powinny byÓ identyfikowalne.
3' \Ąlkonawca pzekaŻe rÓwnież wszystkie Wymagane dla zgodnego z przepisami ich użytkowania
dokumenty (deklaracje zgodności, protokoły badań' protokoły nastań, itp.1
4. \Ąłkonawca oŚwiadcza, Że posiada Wymagane prawem uprawnienia do realizacji usług objętych
niniejszą umową. W przypadku utraty waznoŚci takich uprawnień ma obowiązex
[lseńilógo
poinformowania o tym Zamawiającego.

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdatena Biemat
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obowiązki Zamawiającego :
Zamawiający w związku ze Świadczonymi przez słuzby senłisowe Wykonawcy usługami zobowiązany

jest:

1. Zapewnic warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li serwisu Wykonawcy na terenie Kopalni
w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczńe i gÓrnicze, za co

odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, na terenie xtoregó usługa j-est świadczona.
W przypadku stwierdzenia przez ekipę senłisową, ze warunki uniemozliwiają prJcę, ekipa moze jej
nie podjąc, o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.
2' Zapewnic osobę dozoru ruchu ze strony Kopalni w charakterze opiekuna i koordynatora prac.
3. Zapewnić transport narzędzi, częŚci i podzespołow oraz pracownikÓw senłisu w'podziemiu kopalni.

4. Zapewnic dostawę mediow W postaci energii elektrycznej, spręzonego powietrza, emulsji
wysokociŚnieniowej, wody oraz materiałÓw eksploatacyjnych np. olejÓw i sńarow, potrzebnych dó
wymiany lub uzupełnienia'

5. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, Kierownik Ruchu
Zakładu GÓrniczego na terenie kopalni, w ktÓrej zdarzył się wypadet< |ooejmuje działania zgodnie
z przepisami ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze.

6. Umozliwic pracownikom Wykonawcy dokonywania doraznych kontroli, stanu technicznego
maszynlurządzeń lub ich podzespołÓw oraz kontroli przestrzegania przez Zamawiającego
prawidłowej eksploatacji. Przeprowadzenie doraznych kbntroli Wymaga powiadomienia
'asid

ZamawiĄącego (Kopalnię) nie pÓŹniej niz 8 godz. przed rozpoczęciem zmiahy nó ktoiej \AĄkonawca
planuje przeprowadzic kontrolę. Dla tego typu kontroli zastosowanie ńają wszystkie zapisy
przywołane w umowie oraz powyzej, dotyczące realizacji usług serwisowych.
7. odmowa lub uniemozliwienie dokonania kontroli przeż pracownikÓw serwisu
Ękonawcy,
z wyłączeniem przypadku siły wyzszej, moze byc podstawą do cofnięcia gwarancji.
B. W przypadku odmowy podpisania częścibądz całoŚci ustaleń Piotokołu usługi senvisowej przez
Zamawiającego (Kopalnię) z roŻnych przyczyn, ZamawiĄący zobowiązany
iesiopisać w pńtorole
usługi senłisowej własne ustalenia i wnioski.
9. ZwrÓciĆ w terminie do 14 dni pobrane i wymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych
podzespoły i częścizamienne (w przypadku koniecznoŚci zwrotu)' Doiyczy to rÓwniei pooześ[oiow
i częŚci W odniesieniu do ktÓrych Zamawiający zamieza wnosic roszczenia gwarancyjne.
Przekroczenie tego terminu skutkować będzie odmową roszczeń gwarancyjnych. W tym przypóoru
Zamawiający pokryje koszty wymienionych podzespołÓw i części zamiennycń, pzypadku zaistniałego wypadku, w razie nieobecnośii na miejscu zdarzenia osoby dozoru
10.W
\Alkonawcy o zaistnieniu wypadku przy pracy, wystąpieniu zagroŻenia zycia lub zdrowia załogi
Wykonawcy, Dyspo'zytor Ruchu Kopalni powiadomi osobę dyzurnĘ Wykonawcy. Do czasu prze;ęcń
dochodzenia wypadku przez słuŻby BHP Ękonawcy, Zamawiający zobowiązany jest
niezwłoczne zorganizowanie pienłszej pomocy dla poszkodowańego zabezpiócźenie
'ap"ńnic'
miejsca
wypadku, gdy wypadek m.iał miejsce poza rejonem pracy \A/ykonawcy udostępnienie niezbędńych
informacji i materiałÓw słuzbie BHP Wykonawcy.
1 1'Nieodpłatne zapewnienie pracownikom ekipy senłisowej bezpiecznych
warunkÓw pracy
i udostępnienie pracownikom \A/ykonawcy' W czasie wykonywónia usługi serwisowej jak i w czasió
doraŹnych kontroli zawiązanych z nadzorem nad eksploatacją mźszynluządźe-ń, mozliwoŚci
korzystania z: zaplecza socjalnego i technicznego (łaŹnia, szatnia, markownii, łączńośćtelefoniczna),
opieki lekarskiej (tylko dla pracownikÓw senivisu wymagających interwencji iekarskiej na terenie
Kopalni) oraz korzystanie z wyposażenia pracownika (tj.: lańp gÓrniczych, sprzętu ochrony drÓg
oddechowych, odziezy och ronnej).
ReaIizacja przedmiotu zamówienia:

tx.

usług se.nłisowych odbywaĆ się będzie na podstawie Wezwania Serwisowego
telefonicznego, potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Senłisowego przesłan/m
Wykonawcy faksem lub e- mail. W Wezwaniu Senłisowym Zamawiający, powołująó się na nuńer

'1. Rea]izacja

z

niniejszej umowy, okreŚli obiekt usługi, przyczynę Wezwania, z eweniuainym ot<rósieniem objawÓw
awarii lub uszkodzenia oraz spodziewanego zakresu rzeczowego / usługowego senłvisu. Weźwania
Serwisowe nalezy dokonywac do \A/ykonawcy, na nizej podany aóres:

r"rótoni.,;" W"il;,l';

s;;r;

,"*",],,l]|.y p;t*i";J;i

Ji3il;y; J"*5#xl"ń i* r"i.ie

tym terminie.

S

Y

ekreta

Jiur.u

Wezwanie senłisowe) przesłanym Wykonawcy faksem lub e- mailem, nie poŹniej niŻ w ciągu 24
godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku zbieznoŚci tego terminu z dniami'ustawowo wotnyńi oo
pracy, dokument ten przesłany winien byÓ do końca pierwszej zmiany pierwszego dnia roboczego po

z
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3' W

przypadku, gdy w innych umowach dotyczących przedmiotu zamÓwienia np. dzierzawy' najmu
maszynlurządzeń brak jest zapisow okreŚlających terminy realizacji, usługi odbywac się będą na
poniŻszych zasadach:
1) przybycie ekipy serwisowej do miejsca naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy)
maszynylurządzenia nastąpi w ciągu do 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia
awarii do serwisu \A/ykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie
uzgodnionym terminie,
2) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) pzyjazd
ekipy serwisowej powinien nastąpic do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
3) usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawnoŚci) nastąpi w terminie mozliwie najkrotszym od momentu
przyjazdu ekipy senruisowej na kopalnię, jednak nie dłuzej niz 8 godzin od momentu podjęcia
działań przez senłis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuza się o czas transportu częŚci
na terenie kopalni przez Zamawiającego),
4) udostępnienie częŚci, niezbędnych słuzbom technicznych ZamawiĄącego dla utrzymania ruchu
maszyny/urządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia
takiej potrzeby do Wykonawcy w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszynylurządzenia lub
w przypadku działan prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
5) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie
częściniezbędnych słuzbom zamawiającego dla utrzymania ruchu maszynylurządzenia, następuje
do B godzin od telefonicznego zgłoszenia.

X

Gwarancja i warunki odszkodowania :
1. Wykonawca udziela gwarancji:
1) na wykonaną usługę serwisową: minimum 12 miesięcy' licząc

od dnia dokonania

ZamawiĄąceg o protokolarneg o od bioru wykonan ia usłu g i'
2) na dostarczone fabrycznie nowe częŚcizamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia dostawy

przez

3) na dostarczone regenerowane częŚci zamienne: minimum 6 miesięcy od dnia przekazania
Zamawiającemu.

2. W
3.
4.

5.

S e

\t/

kreta

przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek nie powstałych z winy
ZamawiĄącego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć zaistniałe wady lub usterki
do 7 dni od daty zgłoszenia.
Wydłuza się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.
Z gwaranĄi wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub uzytkowania niezgodnego
z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej.
Z gwarani1i wyłączone są rowniez częściulegające normalnemu zuŻyciu podczas eksploatacji
(z wyłączeniem wad materiałowych), wyspecyfikowane w załączniku do niniejszej umowy oraz
wszystkie elementy, ktore zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynnikÓw
z ew n ętrz n y c h, niezw iązan y c h z e ks p oata cją maszy ny l urządze ni a.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny serwis gwarancyjny wraz
z zapewnieniem pełnego asońymentu częŚci zamiennych oraz kosztami dojazdu i transportu tych
częŚci do Zamawiającego'
l

z

't4
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Nr sprawy: PRZA2309

FORMULARZ OFERTOWY

M

iejscowoŚc

D

Wykonawca,

Dane Wykonawcy

a w przypadku

oferty wspólnej
Pełn omocn ik

ata

Wykonawca składający ofertę wspóIną
- członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawców

składających ofertę
wspólną
Siedziba Wykonawcy
(ad res)

Właściwyurząd
s ka

rbowy

Status przedsiębiorcy
(Mikroprzedsiębiorca /
Mały przedsiębiorca /
Średn i przedsiębiorca/
DuŻv przedsiębiorca)
Nr telefonu
Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu
Do

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.
KWK Bobrek-Piekary

o.

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

Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021
1

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego

w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia za cenę:

Sekretan Komisji

C

P łzetargowej : M agdalen

a
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L.p
1

1

Wyszczególnienie

Wańośćnetto
w PLN

2

3

Stawka
VAT w
ol
to

4

Cena brutto
w PLN
5

Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senłisanta
W dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty
dojazdu senłisanta do Zamawiającego

2
3

2.
3.
4.

Suma cen jednostkowych istotnych dla Zamawiającego
części zamiennych nowych (wg załącznika nr 2a)

Suma cen jednostkowych (pozyĄe 1-2 podlegające
ocenie)

Do oferty przedstawiamy ceny jednostkowe zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a, 2b
do SIWZ (cenniki częŚcizamiennych nowych i poremontowych)'
Ceny jednostkowe przedstawiamy dodatkowo W formacie excel na noŚniku elektronicznym
W formularzu zamieszczonym przez Zamawiającego W profilu nabywcy, oraz oświadczamy,
iz przedstawione dane na nośniku elektronicznym są zgodne ze złoŻonąofertą.
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) podałem cenę ofertową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

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

Y

akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych

od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o' wystawionej po wykonóniu
przedmiotu zamÓwienia w całościlub części,na podstawie dokumentu potwierdzającego
nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częścinp. protokołu oonio}u

przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,

oferuję termin płatności,termin reaIizacji zamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie

z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określonew SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia,
zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie www.weqlokokskrai.p!
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie
Wykonawcy z ww. lnstrukcją
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WEGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

1)

2)

6.

zamÓwienia,

wszystkie.usługi serwisowe (naprawy) wykonane będą w sposÓb określonyw DTR/1nstrukcji
uzytkowania, a naprawiona maszyna/ urządzenie będzie odpowiadaĆ DTR/ instrukcji
uzytkowania,

wszystkie usługi serwisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą
zgodnie z Wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016r' w sprawie szczegołowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładach gÓrniczych (Dz. U. z2017 r., poz.111B),
3) dysponowaĆ będziemy w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściamii podzespołami
n iezbęd nymi do świadczen ia usłu g senłisowych,
4) oferowane do Świadczenia usług senłisowych częŚci zamienne będą częŚciami zamiennymi
maszynylurządzenia' ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy a ich stosowanie nie pogorszy
poziomu bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pienłotne regulacje nĘoącó
pod stawą wp rowadze n ia maszy ny l urządzenia do o b rotu,
5) stosowanie oferowanych do Świadczenia usług serwisowych częścizamiennych nie spowoduje
wytworzenia nowej maszynyluządzenia, W związku z tym nie będzie Wymagane ponowne
wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
6) zrealizowane W ramach umowy usługi senłisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką
inzynierską, w sposÓb gwarantujący bezpieczną eksploatację maszyny/ uządzenia,
7) będę dysponowaĆ w okresie realizacji zamÓwienia niezbędną iloŚcią osÓb posiadających
uprawnienia do wykonywania W podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych usług
serwisowych maszynlurządzeń będących przedmiotem zamÓwienia, zgodnie z obowiązującym-i
przepisami prawa w tym zakresie.
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) posiadam niezbędną Wiedzę i doŚwiadczenie,

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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o.

2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamowienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającejwykonanie zamówienia.
Działa1ąc w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
(z wyjątkiem przypadkÓw, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie'
rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwego

7

organu),

2) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem Wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu
upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i poprzez ikwidację majątku
l

8.

padłego).

DziałĄąc w imieniu Wykonawcy oświadczam,że:(niepotrzebne skreślić)

1) jestem czynnym podatnikiem podatku od towarÓw

2)

9'

u

iuO

i

usług o nUmerze identyfikacyjnym NlP

..... ijestem uprawniony do wystawiania faktur

jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.

oŚwiadczam, Że jestem związany ofertąprzez okres 60 dni

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt.
Nazwa nr

dokumentu:

SIWZ:

nr strony w ofercie:

1.

2.

(pieczęĆ i podpisy osoby/osób upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2a do SIWZ

cENNlK lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo
NovVYcH czĘscl zAMlENNYcH
(Podlegający ocenie

C e n n ik

-z

a

ła c

?^o

n v.

w

_

Wycenia Wykonawca)

odr

b n v m p ! i k u. d o-"-S l

wformacie Excel (.*łlil
ę'

WZ

Nr sprawy: PPJŹ.I2309

Świadczenie usług senłisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Plekary w latach 2020-2021
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Załączniknr 2b

cENNlK czĘŚcl zAMlENNYGH NoWYcH, czYNNoŚcl seRwlsoWYcH
l REGENERoWANYcH czĘŚcl zAMlENNYGH
NlE PoDLEGAJĄGY ocENlE
Cennik pozostałych części zamiennych nowych / czynności senłisowych / regenerowanych częŚci
zamiennych (nie podIegający ocenie), ktorerłg Wykonawcy są niezńędne dó wykonywania uśług
senruisowych _ Wypełnia Wykonawca

Lp

Nr rysunku/
Nr katalogowy

Nazwa części/

podzespołu

Cena jednostkowa
netto PLN

)

*)

nie należy dopisywaó pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego

Cennik
Lp.

ene

Nr rysunku
Nr katalogowy

zamten

wca

Nazwa części

podzespołu

w zaŁ nr

2a do SIWZ

Cena jednostkowa
netto PLN

(pieczęc i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowania Ękonawcy)

v
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Załącznik nr 3 do SIWZ

MiejscowoŚĆ:

,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:
Adres siedziby:

_

oŚwlaoczENl E PRoDUcENTA
MASZYN/URzĄDzEŃ

Dotyczy
(podać

n

azwę postępowan ia)

nr sprawy

oŚwiadczamy, Że jesteŚmy Producentem maszyn/urządzeń, ktorych przedmiot zamowienia dotyczy

(pieczęc i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
do reprezentowan ia \A/ykonawcy)

S e k reta

\t'

n
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

MiejscowoŚĆ

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie
Adres siedziby:

ośWADczEN lE vVYKoNAWcY

oŚwiadczamy, ze posiadamy zdolnośczakładu remontowego do wykonania remontu zgodnie

z

aktualnym

stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i aktualnymi noimami dotyczącymi
remontÓw urządzeń i podzespołÓw budowy przeciwwybuchowej zgodnie z pkt. 9.11.2 zał. Ńr !-oo
Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw górniczych (Dz.U. 2017 poz.11iB).

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do

v

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biemat
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Załącznik nr 5 do SIWZ

osWlADczEN E WYKoNAWCY WsPoLN E U BIEGAJĄC EGo
slĘ o zAMoWlENlE
l

t

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy:

Data:

oświadczamy. Że ponosimy solidarną odpowiedzialnośÓ-za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

(pieczęc i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:

w przypadku ofeńy wspóInej każdy z Wykonawców składa niniejsze oświadczenieoddzielnie

S e

kreta

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

sl

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1'

Podstawa zawarcia umowv

Protokoł końcowy zatwierdzĄący wynik postępowania przeprowadzonego w trybie konkursu ofert
Swiadczenie usług senłisowych transformatorów produkcji MEFTA dla WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021(nr sprawy: pRZŻ.lZ3Ogl.
2. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia.
3. ofeńa złoŻona pzez Wykonawcę.
pn.:,

s2

Przedmiot umovw
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług senłisowych transformatorow produkcji MEFTA dla
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021 na warunkach okreŚlonych
w niniejszej umowie.

2. \Ałkonawca oŚwiadcza, Że świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr

1.

3. SzczegÓłowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy (zgodny
załącznikiem Nr 1 do slWZ).
4. Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym
w ofercie Wykonawcy.

5. Wykonawca oŚwiadcza, ze przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob
trzecich.

6. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know-how przez przedmiot
zamÓwienia, Wykonawca poniesie (zwrÓci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały
naruszone.

1'
2.

3'
4.
5.

6.
7.
B.

Zamawiającemu.

Fakturowanie częścizamiennych dostarczanych wzez Wykonawcę (wymienionych

w trakcie

wykonywania usługi senruisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego W ramach serwisu)
następowac będzie w oparciu o obowiązujący cennik częścizamiennych stanowiący Załącznik nr 2
do niniejszej umowy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu usługi serwisowej
i/lub dowodu dostawy (WZ) potwierdzonego na bramie wjazdowej przez słuŻby ochrony Zamawiającego.
ProtokÓł odbioru obejmujący całoścrealizacji zadania zostanie sporządzony i potwierdzony przez
przedstawicieli obu Stron.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury.

Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela

ZamawiĄąceg o p roto kÓł od bio ru wy

9' W
'10.

s3

Cena i warunki płatności
WartośĆumowy wyznaczy suma zleceń wystawionych przezZamawiającego i nie przekroczy kwoty:
1) wartoŚć netto zł
(słownie: ''. )'
podatku
stawka
VAT:
zgodnie
z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy
?)
Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senłisanta w dni robocze i Świąteczne uwzględniająca koszty
dojazdu pracownikow senłisu do Zamawiającego wynosi:
.....'zł netto.
W przypadku, kiedy zrealizowana wańoŚc umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańości umowy lub
brak będzie wezwań serwisowych, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz
jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częŚci umowy.
Fakturowanie roboczogodzin następowac będzie na podstawie Protokołu usługi serwisowej
sporządzonej w trzech egzemplarzach z ktÓrych jeden wraz z fakturą naleŻy dostarczyc

przypadku, gdy

z

ko

n a n

ia

u

słu g i'

realizacją zamowienia wiąŻą Się obowiązki celne

z formalnoŚciami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.

Faktury

(w tym

związane

za

realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie Zamawiającemu
z właściwychprzepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego
wykonanie zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury
- w terminie wynikającym

zgodnie z zapisami umowy.
11. Faktura niespełniająca Wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
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jest do dokonania opisu przedmiotu umowy
stanem rzeczywistym, a także W sposÓb zgodny

12' Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany

W sposÓb rzetelny, zgodny

z

umową

i

z nazewnictwem stosowanym W Polskiej KlasyfikacjiWyrobów i Usług (PKWiU).
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę skłidającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzia|noŚÓ wobec
Zamawiająceg o za rea izację p rzed m otu u m owy.
14. w przypadku gdy \AĄkonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizac1i umowy, tak od strony wzajemnych naleŻnościjak i zobowiązań odbywaÓ się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a tj. liderem konsorcjum tj .....
.'..... Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywaĆ Się będą w ramach ich
wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana pzez-Zamawiającego na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkow konsorcjum z tytułu ńaleinego
wynag rodze nia za real izację przed miotu u mowy.
15. Fakturę nalezy wystawić na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary ś!ąskie,ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek
przesłac
i
na powyższy adres.
16' W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaĆ na adres wskazany w porozumieniu.
17. \A/ykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 6, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
18. Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod ktorym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzony m przez Zamiwiającego.'
19. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazanil1 -prrez
Wykonawcę na fakturze.
20. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. ż o'o. wystawionej'po wykonaniu
przedmiotu zamowienia w całoŚci lub w częŚci, na podstawie dokumentu pótwierdza1|óego nalezyte
wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub części np. protokołu odbioru przedmiotu żamÓwieńia
potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
21. Podstawą wystawienia faktury za Świadczenie przez Wykonawcę robot zleconych przez Zamawiającego
będzie potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiającego protokoł odbioru ro'obt
[o
ich zakończeniu.
22. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
23. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejnoŚci na poczet
_ naleznoŚci głownejwskazanejw tytule przelewu (art' 451 s 1 Kc nie stosuje się)'
24. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻóorazowo tylko iwyłącznie na
13.

l

i

fakturach.

25. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Alkonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złozeiie zamawiająóeńu
faktury korygującej.

26. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznośc główna, naleznośĆuboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem
niewaŻności.

27. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej treści:
,,Rozponądzanie wierzytelnościąWymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.,''
28. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowycl'L od daty jej dostarczenia do
ZamawiĄącego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnościfaktury pienłotnej'
29. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wieźytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą'doręczenia oŚwiadcźenii pzez
Zamawiającego o potrącen u.
30. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawia1ącego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
31. Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowaÓ płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, tzw. split payment.
32. \AĄlkonawca oświadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktÓrego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r, - i'rawo bankowe (Dz. U. z2019 r.
po2.2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
33. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa KrajowejAdministracji Skarbowe1, Zamawąący jeśtuprawniony do złozenia
i

qł
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zawiadomienia, o ktorym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. 22019 poz. 900 zezm,).
34. Zamawiający oświadcza,Żejest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 ooo 48 65.
35. \Afukonawca oświadcza, Że''

1) je|-t

2)

NIP

czynnym podatnikiem podatku

...

od

towarow

i

., i jest uprawnionym do wystawiania faktur

usług o numerze

identyfikacyjnym

lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.
36. Jeżeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byĆ czynnym podatńikiem podatku od towarow i usług jest
do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
-_ zobowiązana
37.
Zamawiający oświadcza, Że jego właściwymurzędem skaibówym jóst Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul, Braci Mieroszewskich 97.
38 Wykonawca oŚwiadcza, Żejego właściwymurzędem skarbowym jest ''.
39. W przypadku zmiany właściwychurzędów skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni óo ciaty dokonania zmiany.
40. Zamawiający oŚwiadcza, Że posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy
z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóznieniom w iransórc;ach handlowych.

Wykonawca oświadcza, Że posiada status . .. ' '..
przedsiębiorcy W rozumiehiu ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transat<bjach handlowych.
42. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o łizoe1 zmianie statusu,
o ktorym mowa w ust. 40 i 41 powyŻej'
41 .

s4

Termin realizacii umowv
1. Umowa obowiązywaÓ będzie dla Wezwań serwlsowycn złozonych w okresie obowiązywania umowy

tj.:

2' W

przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wańoŚć umowy nie zostanie wykorzystana,
umowa
obowiązywaÓ będzie dla Wezwań Senruisowych wystawionych przez Kopalnię do dnia wykoizystania
wańości umowy, ale nie dłuŻej niŻ do dnia 31 marca roku następującego po roku obowiązywónia jmowy.
o przedłuzeniu okresu obowiązywania umowy do 31.o3.' zbmawia4ący pointormu;'e
Ękonawcę
pisemnie.

s5

Z",kr"9 Ęę".o*u oo"d'ioto*"i u'o* or.. obo*ia'ki"tron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron ot<reslaŹłącznlr ni1d6 umowy'

1'::::::l':':*

3.

s6

Nadzór i koordvnacia

"::::: "::::'l :::-:il1:*:T=i:P :i: :::l:i:l? :':*"u,

::

:: : :

l3l

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzór nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizaĄę umowy, wymjgane jest powiadomienie drugiej strony
:

umowy.

s7

Rozwiaz.an ie. odstapien ie

1

u

b wvpowiedzen ie umowv

Wprzypadkuniewykonanialubnienalezytegoikającegozumowyprzez
I

jedną ze Stron, po wyznaczeniU przez drugą ze stron odpówiedniego óóoalxowego ieiminu
do wykonania umowy, druga strona W przypadku bezskutecznego- upływu tegó terminu,

będzie uprawniona do odstapienia od umowy eX nunc (od teraz). Jezeli Śwńd czenia stron śąpodzielne,
ze stron dopuszcza się zw'łoki tylko co do częściŚwiadczenia, uprawnienie do odsiĄpienia od
umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części,albó do całej

a jedna

reszty nie spełnionego Świadczenia. Strona ta moŻe także odstąpic od całósci,'jezeliwykonanió

2

3

częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwośĆ
żobowiązania aioó ze *zględu na
zamiezony przez niącel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce'

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstaoienia od umowy eX nunc (od
teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnierr, oo wykonywania działalnościlub
czynności objętej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakładają obówiązek ich posiadania,
w terminie 'l4 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o ticil okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex-n-unó @dieraz) z zachowaniem okresu
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Wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz 90 dni, określonego W odrębnym
oświadczeniu, w przypadku:
a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, ze Świadczenie objęte umową
nie moŻe byc zrealizowane

b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamowienia
\A/ykonawcy, przy czy m za'.

4.
5.

niewykonywanie zamowienia rozumie

od realizacji umowy w całościlub w częŚci;

się

z

przyczyn leŻących po stronie

wielokrotne uchy|anie

Się przez

Wykonawcy

nienależyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia W sposÓb
niezgodny ze sposobem okreŚlonym W umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji

zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od umowy na podstiwiJprzepisow

kodeksu cywilnego.
Strony mogą W kaŻdej chwili rozwiazać umowę na mocy porozumienia stron.

s8

1

Zamaw iĄący moŻe naliczy cM! ko n awcy

1) za odstąpienie przez

2)

3)

n"ffiffi

Wykonawcę od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi
z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej stawki
roboczogodziny serwisowej,
za zwłokę w usunięciu awarii z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy W wysokoŚci stawki netto
roboczogodziny serwisowejzakaŻdągodzinę zwłoki ponad czas Wyznaczony W niniejszej umowie,
za zwłokę w udostępnieniu częŚci z przyczyn zaleŻnych od \Ałkonawcy w wysokoŚci o,1 % wańości,
netto zamowionych elementÓw za kaŻdą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej
umowie.

2

3

4.

\Ałkonawca moze naliczyÓ Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od
realizacji Wezwania Seruruisowego, z przyczyn zaleŻnych od Zamiwiającego w wysokośiitl-'wocn
roboczogodzin senłisowych, co nie dotyczy przypadkow okreŚlonych W s 7_Rózwlązańie, odstąpienie
lub wypowiedzenie umowy ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienaleŻytym wykonaniem umowy,
przekroczy wysokoŚc kar umownych, Zamawiający niezaleznie od kar umownyón przedstawionyih
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadich
ogÓlnych, okreŚlonych w Kodeksie Cywilnym.
W pzypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu \AĄkonawcy
w wyniku:

1)
2)

nie przystąpienia przez \AĄkonawcę w danym dniu do realizacjizamowionych usług,
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej
pzezZamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej umowy.

se

Nadzór wvn ikaiacv z zazadzen ia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia \A/ykonawca zobowiązany pst do przestzegania przepisÓw prawa
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisów lnstrukcji dla \AłkonawcÓw obowiążującej w WĘGlokoxs
KRAJ SpÓłkaz o, o' zamieszczonej na stronie wrłyv.weqlokokskiai.p| w Profilu Nabywcy.

s10

1.
2'
3'

4'

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, jezelijej
realizację u n iemozliwiły okol icznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie umowy w całoŚci lub w częścina stałe lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobieó ani
przeciwdziałać przy zachowan u nalezytej staran ności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. pożar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transportu,
d) udokumentowane ujawnienie zmian geologicznych w eksploatacji pokładÓw w KWK Bobrek -Piekary
Ruch Bobrek lub Ruch Piekary.
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i pzewidywanych skutkach dla umowy.
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Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody.

5

s11

Ochrona danvch osobowvch
Strony zobow.iązują się do ochrony oanytn osobowycn uoostępnionych wzajemnie w związku
z wykonywaniem umowy, wtym do stosowania organizacyjnych"i tecńnicznycń ŚrodkÓw ochrony
danych osobowych przetwarzanych W systemacl'i inforńbtycznych zgodnie przepisami prawi
a W szczegolnoŚci z 99|awą o ochronie danych osobowycń oraz roIponądzenień Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016'r' w sprawie'ochiony osÓb fizycznych
w związku z przetwaza1i-em_!9-[Ych osobowych i w sprawie swobodnego przepł'ywu 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 d'anych ośobowych'dotycząclch
przefuarzania i ochrony danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, ze. pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
umowy
.znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych orbz posiadają stośowne upowaznienia
u prawn iające d o p rzetw azania da nych oso bowych.
Strony oŚwiadczają, ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizac1ą umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tat< długo jak.1est to niezb{dne oo jój
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi pize'oavinienia roszczeń Stron

I

2.

3.

4

umowy.

s12
Pzetwazanie danvch osobowvch

Zgodnie z art.. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu rurope;sxiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 20'16 roku.-w sprawie ochrony osob fizycznych w związkuzprżetwarzaniem danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przepływu talch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E

1ogotne

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz'U.UE'L.2016'119.1), zwanego dalej nÓoo, Zamawiający inforńuje,

iŻ''

1.

Administratorem danych osobowych \AĄkonawcy jest WĘGLoKOKS
W Piekarach Śląskich _(41-940) przy ul. gen._
Ziętki, wpisaną

j.

KRAJ Sp' z o.o., z

do Rejestru

siedzibą
PrzedsiębiorcÓw

prowadzonego pr191
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego ilejestru
]s_ąd
Sądowego' KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiych, podatnińem ód towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-00ó-48-65, REGoN:270034633;
BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weqtokokskrai.pl, zwany dalej

2.
3.
4.

Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o': adres
41-905 Bytom, ul, Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 71816 67.
Przebł'łarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osoboWych moze dotyczyĆ reprezentantow
\A/ykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dóchodzenia i windykacji naleznoŚci
W oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
_ Przetwarzanie powyzszych danych
5.
osobowych jest niezbędne rownie} do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolności z ustawy ó podatku oócńooówym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c) Rofo'
_ kodeks
6.
Dane osobowe \Ałkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizac!ą powyższych
celow. Administrator moŻe udostępnic dane \Ąłkonawcy osobowe innym odbiorcom świadczącym usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą równiez udostępniane ilóomiotoń
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przelł'tauającym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
za-kiesie niezbędnym
'.v
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora,
7. Dane osobowe \A/ykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą priechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. \AĄlkonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz pra1,Vo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pzeM,tarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9. \AĄlkonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGL9KoKS
KRAJ Sp. z o. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: ioO@wegtokokskraj,pl,
Administratora,

v
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tel'32718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 oo-193 Warszawa,
gdy uzna, iŻ przeMvazanie Pani/Pana danych osobowych narusza pizepisy RoDo.
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1.Stronyzobowiązująsiędozachowaniawtaje@rycn,organizacyjnych,
i

n

i

n

handlowych i innych, definiowanych w ustawie o zwalczaniu nieucżciwej konk-liencji, uóostępńibńycn
wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ido niewykorzystywania ión w
1a1imxolwiet<
innym celu niz okreŚlony w niniejszej umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tyc'h informacji,
ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykozystanie ich przez Strony w innym cólu'niz przedmiót
umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy'

2.
3.
4.

5.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie d'ane będące przedmiotem bąóz wynikiem
przetv,t arzania n a pod stawie n n iejszej u mowy są własnoŚc ią ZamawiĄąceg
o.
\Ąłkonawca zobowiązuje się do
danych
bęoącyóń
ivłasnością
Zamawiającego
..usunięcia
po rozwiązaniu
przy czym Wykonawca ma prawo zacńowaÓ po j=dnej ropii wszyśtrión
-umowy,
dokumentow i informacji pozyskanych w związku z umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetv'tazania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez
wyraŻnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego-pracovjnikÓw lublirijxomiet
osoby, za ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedziatnose , bola zakresem niniejśzej umowy
.
przetwarzane, ani tez korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikclwie11 spo'soo.
\Ąlkonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako pouinej, Żadnej informacj ujawnionej mu przez
Zamawiającego' ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez- Zimawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
i

poufnoŚci.

Ujawnienie informacji. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

jest takŻe

dopuszczalne

1) \Alkonawca moze

umowy

ze

w razie potrzeby dzielic się informaĄami związanymi zrealizacją niniejszej
swoimi podwykonawcami zaangaŻowanymi W realizację niniejszej umó*y,

z zaslzeŻenie m zach owa n ia po ufn oŚci nfo rmacj i przez podwy konawcÓw;
2) \A/ykonawca może ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jar doradc7 i/lub ubezpieczyciele
i

6.
7.
8.
9.

zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej

W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane

do zachowania ich poufnoŚci'
Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane

i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego nib zostaną ujównione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynira to z innych pośtanowień
niniejszej umowy, a jednocześnie nie słuzy do jej realizacji,
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skuteczńych środkÓw technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabózpieczĄąc
ie'pńea
nieu poważn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lub n ieu prawn ioną modyfi k'acją'
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady |outnbści Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.
s14

Ochrona informacii nieiawnvch

Wtrakciewykonywaniaumowybędąprzestrze@isyustawyzania5sierpnia2O1Or.
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.742).

1.

s15

Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zaclrowanie 1działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikÓw, przedstawicieli Wykona*cy ora= innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolnoŚci do zachowań, ktÓre
mogą prowadziĆ do:

1)

2\

popełnienia przestępstw okreŚlonych W art. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika 2OO2r.
odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary (t.j. Dz.U.

o

22019r. poz. 628),
popełnienia czynów wskazanych w ustawie

Sekreta z Komisji Przetargowej

: M agdaten

a Biem at

z

dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
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2

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

... . konkurencji(t.j. Dz. U. 22019r., poz.

o.

1010).

Wykonawca winien zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom ze
strony swych pzedstawicieli.
\Ałkonawca gwarantuje.izobowiązuje się, ze nie wrĘczał i nie
wręczy Żadnejdarowizny lub prowizji;
jak rÓwniez nie zgad.zał.się i nie zgodzi' się na zapiatę pro*i'.1i pracownikowi
lub przedstawicielowi
ZamawiĄącego W związku z zamowióniem lu'b umową.

s16

1

Wtrakciewykonywan,"^u'o*uffioo,"praWodoaudytu,przezjego
upowaznionych przedstawicieli. Ękonawcó''jóst zobońiązany poddaÓ
się auóytowi
i.zakresie wskazanym przezZamawiającego. łrioyt moze dotyczyć w szczegol;rosci:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji
umowy

w

z

terminie

zapisami

umownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestrzegania przepisÓw powszech,nie. ooŃi1zujących' orźz wewńłźnvcn
uregulowań
.
'''
'. ZamawiĄącego w zakresie ochrony Środowiska i BHP,

2.
3.

4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych
uregulowań
_. Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
'
5) zgodności realizacji umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przezWykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas tnłania audytu moze wynieŚć bd 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku
do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalen ia termi n u przeprowadzen ia audytu

1) Zamawiający powiadomi \AĄkonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia
audytu
zwypzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku óo oaiy jego rozpoczócia; 2) Powiadomienie o audycie winno zawierac:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
lnne informacje (np. miejsce audytu);
-. ;Wykonawca
3)
w terminie do 3 dni ro'boczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieŚc
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie 'wniesienie u*"g
powiadomienia
we wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowanień do vłlkonawcę
|rzez
planowanego
:

audytu;

4) w przypadku wniesienia przez \Afukonawcę uwag Zamawiający w terminie
do 7
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych'uwag-p oprzez,'
uwzględnienie ich albo

dni

roboczych

- poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
- Wykonawca w terminie okreŚlonym w płt. s) nle
uwag do otrzymanego powiadomienia;
' ZamawiĄący uwzględni uwagi wniesione przezwńlósie
\AĄkonawcę do powiadońi"ni" _ obowiązuje

termin zaproponowany przez \AĄkonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
- ZamawiĄący odmowi uznania wniesionych. przez Wyronawcę uwag - obowiązuje wÓwczas
termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień W rozpo-częciu / przeprowadzeniu l
zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę
do umozliwienia
rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu'w wyznaczonym
terminie nie dłuzszyń
niz 5 dni roboczych'.Po- upływie tego teiminu Zamówiający jest uprawniońy
Jo naliczenia kary
umownejw wysokości.0,1 % łącznego wynagrodzenia umbwńego netto zakaźay
rozpoczęty dzień,
w ktÓrym niemożliwe było. rozpoczęcie i prówadzenie l zakonczenie audytu z przyczyn lezących
po stronie \AĄkonawcy. W pzypadku ponownego występowania utrudnień
w pówaozeniu audytu
z przYczyn lezących .po stronie \Alkonawcy Zamiwiający
jest uprawniony Jo naliczania kar
umownych bez uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa w ioiniu pbprzeozającym
w przypadku
wystąpienia opÓŹnienia W rozpoczęciu / przeprówadzeniu lzakończeniu
leżących
po stronie Wykonawcy, przekraczĄącego łącznie 7 dni roboczych Zama*ia.1ąóy
"ń1ltu'ź-prry"=yn
moze odstąpiĆ
od umowy w terminie 45 dni kalendarzówycn oo wystąpienia ww. opÓŹni"nń''śrut"r
złozonógó
oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyśzłose.z chwilą otzyńania
oświadczenia
o odstąpieniu Wykonawca jest zobowlązany do'zaprzestania wyronywani" oo.t"* albo robÓt
budowlanych/ świadczenia usług i niezwłocznego Sporz
ąazenió prźy uJii"l" przedstawiciela
Zamawiającego ewidencji
prac
wcelu
rozliczenia'
*yroń"''e.; częŚci umowy.
'wykonanych
\Ałkonawca otrzyma jedynie
wynagrodzenie za prawidłowo wykonań roboty/usługi/ dostawy.
odstąpienie od umowy nie wyłącza iealizacji uprawnień wynikająóycn z wvronańe.;
czĘsci

'.ó*y:
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w szczegolności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane dostawy /
roboty budowlane / usługi. odstąpienie od umowy nie wyłącza rÓwnież obowiązku zapłaty kar

4.
5.
6.
7.

umownych naliczonych za niewykonanie / nienalezyte wykonanie umowy w trakcie reaiizacji
wykonanej częŚci umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej pzewidzianej na wypadek
odstąpienia od umowy pzezZamawiającego zprzyczyn lezących po stronie \AĄkonawcy
Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela \Ąr!konawcy. Niestawienie się prźedstawiciela
wykonawcy nie wstzymuje wykonywania czynności w ramach audytu. Przedstawiciel \ĄĄlkonawcy
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚc, ózynnoŚci
te nie będą powtarzane.
Cena określonaW umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
\Ąlniki audytu zatwierdzone przez PełnomocnikaZarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. i o. o. zostaną
przekazane Ękonawcy'
Ęniki audytu stwierdzające niezgodnośc realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą
byc podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

s17

1.

2.

3.

!5'
6.

Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowią1any, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznością bezpoŚredniego
zwrocenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akcepiacji, pzekazan-ie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkic'h czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o. wyniki1ącycn
z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę z powiadomieńiem-o!óoy
pełniącej nadzor nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przezZamawiającego
od realizacji umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ w ;axiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją
umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcyóh
czynnoŚci, ktore na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiająceg o wiedzy o powyzszych o kol icznoŚciach'
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąĆ na tle realizacji niniejszej-umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygaĆ polubownie W drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku możliwoŚci
polubownego spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla
Zamawiającego.
Um-owę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu umowy- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Załącznik nr 2 _ Cennik części.
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