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WEGLOKOKS

So. z o.o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUN KOW ZAMOWIENIA

Zamawiaiący:.

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul' Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \Aldział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej: www.weolokokskrai-ol
SposÓb komunikowania się z \Ałkonawcami został określony w dalszej częŚci SIWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 15oo
PRoFIL NABYWCY: ad res nternetowy : https ://dostawcv-wes lokoks.coio. biz
i

nformacje podstawowe :
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w tryble pzetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem lJdzielania Zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
zwanym w dalszej częŚci SlWZ Regulaminem.
2' W c]ąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust.1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

1'

I

opis przedmiotu zamówienia.

L

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

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji
obudów zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 róku
(gr. mat.295-15).
Szczegołowy opis przedmiotu zamowienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
określaZałącznik Nr 1 do slwz.
Zakres iloŚciowy przedmiotu zamowienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez Zamawiającego
z naleŻytą starannoŚcią. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staranności z uwagi na chaiakter
prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym zakresie.
Zamawiający dopuszcza mozliwośĆskładania ofeń częściowych na poszczegÓlne częścizamÓwienia
(zadania), ktore wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana oferta winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania. Liczba częŚci zamÓwienia
(zadań)wynosi 24.
Zamawiający dopuszcza możliwoŚc złoŻenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
częścizamowienia (zadania).
Zamawiający zastzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeŻeniem, ze
całkowita wańoŚĆ dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.

ZamawiĄący nie zamierzazawrzec umowy ramowej.
Zamawia1ący nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofert wariantowych'

IV

Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.
1. Umowa obowiązywac będzie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 roku.
2' Zamowienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywanla umowy'
3. Realizacja dostaw odbywaĆ się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego.
4. Wymagany termin realizacji dostawy:
- do 30 dni od daty wysłanla zamówienia drogą e|ektroniczną na zasadach określonych
w Załączniku nr 6 do Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o' (ogolne
Warunki Realizacji Dostaw).
5. \Afumagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia
do magazynu Zamawiającego.
Pozostałe wymagania gwarancji określonow częśc!V Załącznika nr 1 do SIWZ oraz w Załączniku nr
7 do SIWZ - lstotne postanowienia do umowy.

V

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
o udzielenie zamowienia mogą ubiegaĆ się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
Sekretarz Komisji : Magdalena Biernat
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Posiadania Wiedzy i doŚwiadczenia to znaczy:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu o udzielenie zamowienia,
a jeŹeli okres prowadzenia działalnoŚcijest krotszy - W tym okresie, Wykonali/Wykonują dostawy w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania Warunku o wańości netto nie mniejszej niż:
Dla zadania nr 5
Dla zadania nr 6
Dla zadania nr 7

Dla zadania nr 11
Dla zadania nr 20

56 000,00 PLN
40 000.00 PLN
140 000,00 PLN
80 000,00 PLN
92 000,00 PLN

Za zakres

dostaw niezbędny do wykazania spełnienie warunku Zamawiający uwaŻa dostawy
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot przetargu jak rÓwniez dostawy
materiałow rodzajowo podobnych, tj' dostawy elementów hydraulikisterowniczej.
W przypadku składania ofeńy na więcej niz jedno zadanie wartoŚć netto wykonanych przez Wykonawcę
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jezeli okres prowadzenia
działalnościjest krÓtszy - w tym okresie, nie moŻe bvc mnieisza od sumv wańoŚci dostaw okreŚlonvch
przez Zamawiaiąceoo dla poszczeoolnvch zadań, na ktore Wykonawca składa ofeńę.

W przypadku Wykonawcow, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona pneliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, w ktorym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych
w bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa
termin składania ofert. W związku z powyŻszym wańoŚci wykonanych dostaw określone
w walutach obcych należy wyszczegÓlnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2.

Sytuacji ekonomicznej

i

finansowej, to znaczy

a) uzyskali przychÓd

netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstawie ,,Rachunku

zysków i
i

strat'' pozycja PrzychÓd netto ze sprzedazy

materiałow lub Przychod netto ze sprzedaŻy i zrownane
określona w pkt. 1 dla poszczegolnych częścizamÓwienia.

produktÓw, towarÓw
mniejszej niż

z nimi o wartoŚci nie

W przypadku Wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentow
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
W przypadku wykonawcow przedstawiających wartoŚć uzyskanych przychodÓw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a w przypadku przychodow uzyskanych w bieżącym
roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa termin
składania ofert. W związku z powyŻszym warlości uzyskanych przychodow okreŚlonych w walutach
obcych naleŻy wyszczegÓlnić oddzielnie dla kaŻdego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
pneliczenia wskazanej kwoty wg średniegokursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku
obrotowego.

b) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia;

3.
4.
5.

Nie zalegania

z

z

uiszczaniem podatkow' opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie' rozłoŻenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,
Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
podstawie złoŻonych przez Wykonawcow, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw

na

ioświadczeń.

P
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i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w ceIu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
przedłożeni a wlaz z ofeńą:

Wykaz dokumentów

1.
2.
3.
4.

oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku do Formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik 2i 2a do SIWZ;
\Ałkazu wykonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,
a jezeli okres prowadzenia działalnoŚcijest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wańości' przedmiotu,
dat wykonania i odbiorcÓW oraz dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane nalezycie zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 3 do S!WZ- dotvczv zadań nr 5, 6. 7, 11. 20
Rachunku zvskow i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚcijest krotszy niz jeden rok _ za ten okres. W przypadku Wykonawcow, którzy na
podstawie przepisow odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne
dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
a) aktualnego zaświadczenia naczeInika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatkow' lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
właściwegoorganu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania

b)

5.

ofeń,

aktualnego zaświadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy RoIniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu _ wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofeń,

Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci:

a)

aktuaInego odpisu z właściwegorejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie znajdowania się

w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \A/ykonawcÓw, ktorzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniejniż 6 mies!ęcy przed
upĘwem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktorzy prowadzą działalnośćna podstawie
innych dokumentow - ten dokument;

W stosunku do Wykonawcow, ktÓrych upadłoŚc ogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
oryginał lub kopia, poŚwiadczona przez
Wykonawcę za zgodnoŚÓ z oryginałem w/w postanowienia Sądu.
Dowodu wniesienia wadium - kopia poŚwiadczona przez Wykonawcę za zgodnoŚc z oryginałem dotvczv zadań nr 5,6,7,11,20.
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnoŚc z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania oferty w
imieniu Wykonawcy, jezeli upoważnienie do podpisywania ofeńy nie wynika przedstawionych

Sądu

6.
7.
8.

dokumentÓw,

Jezeli \Ałkonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentow, o ktorych mowaw pkt4 -5 składadokumentywystawione w kraju, wktÓrym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określonew pkt 4 - 5 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca moŻe polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚciach finansowych innych podmiotÓw, niezaleŻnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunkÓw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamowienia, w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
takich podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy
wykonywan i u zamowie

vil

n

ia.

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
pzez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym w SIWZ
Zamawiający żąda przedłożeniawraz z ofertą również następujących dokumentów ioświadczeń:
okreś lonym

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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LOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładow
gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 4 do slwz.
Dokumentow i oświadczeń wymienionych w Załączniku Nll do slwz.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaĆ się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośĆ za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający
będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku Wykonawcow wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcow lub osoby reprezentujące
poszczegolnych Wykonawcow składających ofertę wspÓl ną.
4' W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspolnie, do oferty naleŻy załączyc''
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
\AĄkonawcow,

i

oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli ich
ze nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłości,nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzji właściwegoorganu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do S!WZ,
4) umowę regulującą wspÓłpracę tych WykonawcÓw Źw. umowa konsorcium.
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazac, że warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolności
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚć załączyc odpowiednie dokumenty (jeślisą wymagane).
Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia określoneprzez Zamawiającego warunki moŻna przedłozyć tylko
dokumenty jego dotyczące.
W przvpadku wnoszenia wadium w formie owarancii lub ooreczeń orz ez Wvkonawcow wsoolnie
ubieoaiacych się o udzielenie zamowienia z treŚci owarancii musi wynikac, Że odnosi sie ona zarowno do
zleceniodawcv owarancji, jak rowniez do wszystkich pozostałych WvkonawcÓw wspolnie ubieqaiacvch
się o udzielenie zamowienia.

2) dokumenty

dołączenie jest wymagane) potwierdzające,

5.
6'

tx.

opis sposobu przygotowania ofeńy:
1. ofeńa składa się z:

1)

Formularza ofertowego składanego w dwoch formach

tj.:

a) papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2i2a do slwz,
b) elektronicznej

_

na pońalu Zamawiającego

Formularz ofeńowv iako osobny plik w wersii elektronicznej iest dostepny na stronie internetowej
Zamawiająceqo w Profilu Nabvwcv pod adresem:
httos://efo.coiq. biz

2.
3.
4.
5.
6.
7.

r

W pnypadku rozbieżnościdanych złożonych w formie papierowej z wersją w portalu online,
wiążąca jest oferźa złożona w formie pisemnej.
2) oświadczeń i dokumentow, o ktorych mowa w cz. Vl - Vll! sIWz,
3) oŚwiadczenia o zapoznaniu się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień WĘGLOKOKS
KRAJ Sp, z o.o.,
4) oŚwiadczenia o zapoznaniu się z S|WZ oraz przyjęciu bez zastzezeń jej postanowień.
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyc w oryginale w jednym egzemplarzu.
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim, a dokumenty sporządzone w
innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentow i oŚwiadczeń

(załącznikow).

Wykonawca w formularzu ofertowym winien podaÓ: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
oferta, wszystkie oświadczeniai załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do reprezentowania
\A/ykonawcy zgod

n

ie z wy magan iami ustawowymi.
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Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy nalezy
załączyc do oferty w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentow'
Wszelkie poprawki dokonane w treścioferty (przed jej złoŻeniem) muszą byĆ naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. oferta powinna byĆ zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie'

11

Strony zawierające informacje nie Wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe

12

Wszystkie dokumenty

o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

13

i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byÓ złozone
w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby
upowaŻnione do jego reprezentowania,
Dokumenty oŚwiadczenia powinny potwierdzaÓ spełnienie przez Wykonawcę warunkow udziału

14

Treścofeńy musi odpowiadac treŚci Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia, pod rygorem

15
16
17

i

w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowień wymagań określonych przez
Zamawia1ącego, nie pÓŹniej niŻ w dniu, w ktÓrym upłynąłtermin składania ofert'

odrzucenia ofeńy, zgodnie z$27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Cena ofertowa musi byc okreslona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT
Cena ofertowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia.
Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa

wrozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 t,j,)
nie poŹniej niz w terminie składania ofeń, musi zamieścic adnotację ,'Tajemnica przedsiębiorstwa''
ze wskazaniem konkretnego punktu, ktorego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinaleŹy podaĆ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treŚc kazdy zainteresowany może legalnie

poznac' W szczegÓlności nie moŻna zastrzec'. nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji warunkÓw płatności'lnformacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa \AĄkonawcy powinny zostaĆ przekazane w taki sposÓb, by Zamawiający mogł

z

łatwościąokreślic zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zaslrzeŻenia będzie
i danych do

traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci przekazanych dokumentow
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach okreŚlonych w ustawie.

x.

Wadium.
Zamawiający Żąda od Wykonawcow wniesienia wadium na następujących zasadach
1) dla zadania nr 5
1 300,00 zł (słownie:jeden tysiąc trzysta złotych 00/roo)'
2 dIa zadania nr 6 _ 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/loo )
3 dla zadania nr7
3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/roo )
_
4 dla zadania nrl1
1 900'00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięcset złotych 00/loo )
5 dla zadanla nr 20 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/loo )

1.

-

Dla pozostałych zadań Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium'
W zaleŻnościod ilosci częścizamÓwienia, na ktore składana jest oferta, wysokośćwadium stanowic
będzie suma wadiÓw Wymaganych dla poszczegolnych częŚci zamowienia, na ktÓre Wykonawca składa

2.

3.
4'

5.
6.

r

ofeftę.

Wykonawca wnosiwadium w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
Termin waŻnoŚciwadium musiodpowiadać co najmniejterminowi związania ofertą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach bankowych, naleŻy
załączy c do pozostałych d o ku men tow ofe ńowych.
Wpłaty wadium w pieniądzu nalezy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
BGz BNP PARIBAS nr rachunku:71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpoŹniej do dnia igodziny
składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'. ,,Wadium na pnetarg nr PRZU2364 pn.:
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji
obudów zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2020 roku
(gr. mat.295-15)
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po
wpłynięciu Żądanej kwoty na Wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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7.

\Ałkonawca zamierzający złoŻyÓ wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci składa oŚwiadczenie
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs KRAJ Sp'
z o. o, ul. Gen' J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza
mozliwośczaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iŻ na poczet wadium

podlegają zaliczeniu wyłącznie naleŻności z terminem wymagalności przypadającym minimum na 1 dzień
przed planowanym terminem otwarcia ofeń. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje

naleŹnoŚci w systemie. oświadczeniepotwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głownego
Księgowego' stanowić będzie dowÓd wniesienia wadium i jest składane przez Wykonawcę wraz z ofertą
przetargową. WzÓr oŚwiadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności
przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 6 do

8.

stwz.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancii lub poręczeń przez
l

9.

lhianaianrlnh

cia n

r

rr{zialania

zamArrrianią

: łraóni

nrrląrannii

m

nt

WvkonawcÓw wspolnie

nrlnnci cia nna zarńrrrnn

r{n

zleceniodawcy gwarancii, iak rÓwnież do wszvstkich pozostałvch WvkonawcÓw wspolnie ubieoaiącvch
sie o udzielenie zamowienia.
Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawierac bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium W przypadkach wymienionych w
Regulaminie.

10
11

12

13
14

15
16

17

xl.
xll.

xlll.

z oryginałem - nalezy
załączyc do ofeńy.
\Ąkonawca, ktory złoŻy ofeńę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez Zamawiającego,
a jego oferta będzie odrzucona.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy najkorzystniejszej,
DowÓd wniesienia wadium - kopię poŚwiadczonąprzez Wykonawcę za zgodnoŚĆ

lub uniewaznieniu postępowania

z

wyjątkiem wykonawcy, ktorego oferta została wybrana za

najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktorego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jego wniesienia ządano' Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
Wykonawcy' ktÓry wycofał ofeńę przed upływem terminu składania ofeń.
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
Zamawiający moŻe zatrzymać wadium wrazz odsetkami, jezeli:
a) Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach określonychw ofercie,
b) V!}'konawca wycofał lub zmienił ofeńę po otwarciu ofert przez Komisję Przetargową.
c) Wykonawca nie wniosł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jezeli ządanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych Warunkow Zamowienia,
d) w przypadku określonym w punkcie 17.
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.

Po zawarciu umowy lub

uniewaznieniu postępowania osoba upoważniona moŻe poinformowac

Wykonawcę, o możliwoŚci odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z
KASY KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania
przez \AĄkonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i zarchiwizowany
zgodnie z obowiązującymi przepisami'
Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferly przez Wykonawcę po otwarciu ofert
pzez Komisję Przetargową.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Kryteria oceny ofeńy:
1' Kryterium oceny- najniższa cena (C)_ waga 100 %
2' ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3' Za najkorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktÓry zaoferuje
najnizszą cenę realizacji zadan ia.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
1' ofeńa ostateczna uzyskiwana jest:
1) spoŚrÓd złozonych ofert,
2) w drodze aukcji elektronicznej:
a) Komisja Przetargowa moŻe przeprowadzic aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania zostaną
złoŻone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna
zostanie przeprowadzona pod adresem:

https ://au kcie-weq lokoks.coiq.bizlnowe. ph p
b) Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosowac będzie kryterium ceny.
c) Wymagania sprzętowe dla uzytkownikow systemu zostały okreŚlone na stronie internetowej
Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. pod adresem.

https.//aukcje_weglokoks.coig.biz w zakładce
,,Wymagania sprzętowe'' lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz
z zaproszeniem do udziału w aukcji.
d) W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje
się złozoną pisemną ofeńę.

3) licytacji ustnej:

\Afukonawcy, ktorzy nie uczestniczą w licytacjiw formie ustnej przeprowadzonejw miejscu wskazanym

przez Zamawiającego powinni złoŻyćofertę ostateczną za pośrednictwem faxu lub poczty
W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa

elektronicznej.

2.
3.

4)

przyjmuje ofeńę wstępną jako ostateczną, lub
negocjacji,

W przypadku złoŻenia jednej ofeńy Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne
z Wykonawcą' ktÓry złozył ofeńę.

negocjacje

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizacji
zamÓwienia z \Ałkonawcą, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wczeŚniej
sposob uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np. : mail, pońal aukcyjny)

4' Do

licytacji ustnej /aukcji elektronicznej

l

negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktorzy

nie spełnią warunkow udziału w postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu

XlV.

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy' zostały okreŚlone wZałączniku Nr 7 do

2.
xV.

stwz.

Umowa moŻe zostac zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli Wykonawca wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach okreŚlonych w złozonej ofercie.

Warunki płatności

1.

2.

Wymagany termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu

zamÓwienia potwierdzone9o przez Zamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

xvt. Term in związania ofeńą.

1.
2.

Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofeńą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofeńą nie jest wymagane jego
przedłuŻanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do wystąpienia
do Wykonawcow z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofertą o okres do 60 dni.

i

XVII. Termin i miejsce składania ofeń:
ofertę naleŻy złoŻyĆ w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:

1.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.
KWK Bobrek

- Piekary Ruch Bobrek,

o.

ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom

Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek
do dnia

2.

n'ń.2ax9L....oo

goaz. .'.9.i

.b..........

Wskazane miejsce składania ofeft dotyczy zarÓwno osobisfego składania ofert przez Wykonawcow, jak
rÓwnieŻ składania ich za poŚrednictwem poczty lub kuriera
Na opakowaniu - zaklejonej kopercie nalezy umieścic nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:
,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn".

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do
sekcji obudów zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w 2O2O roku (gr. mat. 295-15)
nr sprawy: PRZV2364

3.
4'

Nie otwierać
dniem .?ł:.9.?.,.]M,.
TO:ffi,,
odpowiedzialnoŚĆ za prawidłowe oznaczenie izabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
oferty powinny byÓ zarejestrowane i przechowywane W warunkach zapewniających im stan nienaruszony
do czasu otwarcia ofeń.
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Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofeń zmienić lub wycofaÓ ofertę. Powiadomienie
o Wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy złoŻyc Według takich samych zasad jak złoŻenie
olerly zdopiskiem na kopercie,,ZMIANA" lub,,WYCOFANlE".
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻoneJ za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
Wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy _ bez jej
rozpatrzenia.

Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktorej opakowanie z ofeńą nosi ślady naruszenia, zamieszcza
na wykazie złozonych ofeń stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję

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

otwarcie ofeń

1

2
3

4
5

otwarcie złozonych ofeń nastąpi w dniu .łJ...Q5,.łRłQ.o godz. ...lo.:,Ń
Zzawańością ofert nie mozna się zapoznac przed upływem terminu otwarcia ofert.
otwarcie ofeń jest niejawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktÓrym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofeń zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu, po
uprzednim zwroceniu się do ZamawiĄącego za poŚrednictwem poczty elektronicznej.
W częściniejawnej Komisja Przetargowa:
stwierdza iloŚc otrzymanych ofeń
otwiera oferty w kolejnoŚci ich zarejestrowania
podaje nazwy(firmy) oraz adresy wykonawcÓw, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow płatnoŚci zawartych w ofertach. Ceny ofert nie
podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy okreŚlony w SlWZ zawiera powyzej 30 pozycji cen

1)
2)
3)

jednostkowych.

xlx.

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.

1.

Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z Wykonawcami:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- faksem na nr +48 (32)718-11-95 lub
- drogą elektroniczną na adres: m.biernatfEweolokokskrai ol lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,41-905 Bytom
b) uzupełnianie dokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,41-905 Bytom,
-faksem na nr+48 (32)718-11-95
c) wyjaśnienia treśclofeń, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,41-905 Bytom lub
- faksem na nr +48 (32) 718-1 1-95
d) pozostałeoświadczenia iwnloski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr +48 (32)718-1 1-95
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadom ien ia, wezwa nia oraz i nformacje będzie przekazywał Wy konawcom :

a) pisemnie,

lub

b) faksem na numerwskazany w ofercie, lub

c)

-

2'
3.
4,

drogą elektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

-poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profi lu nabywcy https ://dostawcv-weo lokoks.coiq. bizl
Zamawia1ący i Wykonawca, na ządanie kazdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:
Magdalena Biernat: e-mai : m. biern_at@weo lokokskrai. pl
Zamawiający kaŻdorazowo wezwie \AĄlkonawcow, ktorzy w terminie składania ofeń:
1) nie złozyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
I

2)

złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucen ie ofeńy.

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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Uzupełniane na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac spełnianie
przez Wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu oraz potwierdzac, ze oferowane usługi spełniają
wymagania okreŚlone w S|WZ na dzień wyznaczony przez Zamawiającego, jako dzień uzupełnienia.
lnformacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1' Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
2. Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treścislWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień, chyba ze prośba o wyjaŚnienie treściSlWZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofeń.
3. Treśc zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza

4.
5.

na stronie internetowej.

Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
W uzasadnionych przypadkach zamawiĄący może przed upływem terminu składania ofeń zmodyfikowac
treŚĆ SIWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnosci dotyczy kryteriÓw oceny ofeń, warunkow
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze przedłuŻyć termin
składania ofeń
czas niezbędny
wprowadzenie zmian
ofeńach. Dokonaną
W ten sposÓb modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu nabywcy

o

na

w

https ://dostawcv-weq lokoks. coiq. bizl.

XXI. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art'. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)

2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związkuz przeMvarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016'119.1), zwanego dalej RoDo,

1.

2.
3.

a)
b)

c)
d)
4.
5.

6

7

8.

I

Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych \AĄkonawcy jest WĘGLOKOKS

KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
W Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen.J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 000008061B' kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo

000012274, e-mail:sekretariat@weglokokskraj.pl,www.weglokokskraj.pl,
zwany dalejAdministratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. : adres 41905 Bytom, ul. Konstytucj i 76 adres e_mail: iod(Óweo|okokskrai ol tel. 32 71816 67
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszejoferty orazudzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;

Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.
PrzeM'tarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantow
Wykonawcy, właścicielilub pracownikow.
PzeMvarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Społkijest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamowienia.

Dane Wykonawcy Są rownież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeś|izaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŹnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust' 1 lit. f) RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci z ustawy o podatku dochodowym
od osÓb tizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celÓw. Administrator moŻe udostępniÓ dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwnież udostępniane
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktorymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych' w zakresie niezbędnym do
wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przeMlarzane W okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami'

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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10. \Afikonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

11. \Ąłkonawca prawoWniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych wWĘGLoKoKS KRAJ
Sp. z o, o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32 7181667
lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych' ul. Stawki 2 00-193 Warszawa' gdy uzna, iŻ
prze[ł,tarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RoDo'
12. Wykonawca zobowiązuje się poinformowac W imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby

fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚc gospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe zawańe są w składanej ofercie
lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) -(jeżeli dotyczy)
'13. Zgodnie z art'' 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaĆ W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktorych mowa w ust. 12, przekazując im treść
klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom \Ąłkonawcę jako
ŻrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) _( jeŻeli
dotyczy)

14' Podanie

przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXll. lnformacje dodatkowe
1. ocenie nie podleoają oferty, ktore zostały złoŻone przez Wykonawcow wykonujących

wczeŚniej
zamÓwienie dla Zamawiającego z nienalezytą starannością,a w szczegolnościpolegających na:
1) niewykonaniu zamowienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
2) dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakości,
3) niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,
4) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoścponiesienia przez
Zamawiająceg o d od atkowych n a kład ów f n a n sowych,
5) rozwiązaniu umowy z Wykonawcą lub odstąpieniu od umowy przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania'
CałośĆpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŻ wszelkiej korespondencji
i

2'

3.
4.

z

oraz polozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe ŻądaĆ od Wykonawcow wyjaŚnień dotyczących treŚci złoŻonych ofert.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie składania ofert:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw' oświadczeń lub dokumentow,

2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie

5.

postępowan ia lub odrzucenie ofeńy'
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez \Alkonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań

określonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień

6.

7.

uzupełnienia'

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian
wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu
na zasadach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXlll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1' osoby upowaznione informują Wykonawcow, w formie przewidzianej w S|WZ o sposobie rozstrzygnięcia
postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weqlokokskrai.pl
2. \Afikonawcę, ktorego oferta zostanie wybrana za najkozystniejszą, ZamawiĄący wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

XXlV. Postanowienia końcowe.

1.
2.

Oferta nie podlega zwrotowi.
Z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem W postępowaniu

3.

ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.
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Załącznlk Nr 1 do S|WZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA,
VVYMAGANIA PRAWNE IVVYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE,
VVYMAGAN E DoKUMENTY PoTWlERDzAJĄcE sPEŁNlENlE PMEZ oFERoWANE DoSTAWY
WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH PRZEZ zAMAWlAJĄcEGo
ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

opis pzedmiotu zamówienia.
Dostawa zespołów i elementów Wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji
obudów zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku
(gr. mater.295-15)

I

1

ZAWÓR ZWRoTNY zz2o Q 16 32MPA(2XGNlAZDo 2o^) zz5o1-oo.oo.ooo
ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ

2

BLOK ZAWOROWY BZF| 32-5OMPA DN 12 TPO33-O1.OOO/B

3

ZAWÓR PRZELEWoWY zP-zo kat. lll 38MPa TP-15.03.ooo ELEMENTY HYDRAULlKl
STEROWNICZEJ TECH-POL

4
5
6

7

I
9

1

0

BLoK PoDWÓJNEGo STERoWANlA WERSJA l BSP-10 10-6oMPA ZAS|LANlA
32MPA ROBOCZE 48MPA GNIAZDO DN-10 TP11-11 ELEMENTY HYDRAULIKI
STEROWNICZEJ TECH-POL
ZAWÓR PRZELEWoWY ZP-1o 25-5oMPA PRZYŁĄCZE sTEcKo WTYKoWE DN-1o
KAT. 1B TP1 1-14.004.01.00 ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZE
ZAWÓR ZWRoTNY STERoWANY DN1o 458 o58 12 60 ELEMENTY HYDRAULlKl
STEROWNICZEJ

PoDWÓJNY ZAWÓR ZWRoTNY STERoWANY DN1o 458118 oo 70 ELEMENTY
HYDRAU LI KI STEROWN ICZEJ
RoZDZlELACZ HYDRAULloZNY 4XDRoGoWY 3XPoŁoZENloWY RĘCZNY
RH10/K2 Q 10 32MPA TP004-01.000/1 DZW|GNlA KRÓTKA PÓŁ PoWRAcAJĄcA
WERSJA NIERDZEWNA ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ TECH-POL
RoZDZlELACZ HYDRAULlCZNY 4XDRoGoWY 3XPoŁoŻENloWY RĘCZNY
RH10/K3 Q 10 32MPA TP004-0'1.000/1 DŹW|GN|A KRÓTKA PoWRAcAJĄcA
WERSJA NIERDZEWNA ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ TECH-POL
ZAWoR ZWRoTNY PoDWÓJNY Pzz1otsol\ll Q B (GNlAZDo sTEcKo DN-1o)
TP.006.02.OOO ELEMENTY HYDRAULIKI STEROWNICZEJ TECH-POL
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Wymagan ia prawne i wymagane pa rametry tech n iczno_użytkowe:
1. Przedmiot zamowienia winien spełniac wymagania przepisÓw prawnych:

1)

2)

Ustawa

z

dnia 09.06.201'1

z dnia 30 sierpnia 2002

r

-

-

Prawo geologiczne

i gornicze (Dz. U z 2019 r., poz.868)

oraz

Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U' z2019, poz. 155)'

Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r' w sprawie dopuszczania wyrobow do
stosowania w zakładach gorniczych, wraz z pÓzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004r, nr 99, poz.

3)

003)

1

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz. U. 2017r., poz. 1118)
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008 r. W sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz.U. z200Br., Nr 199, poz' 1228), Dyrektywa 2006l42lwE'
2' Polskich norm dotyczących przedmiotu zamowienia:
1) PN-EN 1804-1+A1''2011 Maszyny dla gornictwa podziemnego. Wymagania bezpieczeństwa dla
obudowy zmechanizowanej - CzęŚc 1: Sekcje obudowy i wymagania ogÓlne,
2) PN-EN 1804-3+41'.2012 Maszyny dla gÓrnictwa podziemnego. Wymagania bezpieczeństwa dla
obudowy zmechanizowanej. Częśc3: Układy sterowania hydraulicznego,
3) PN-EN lso 12100-1'.2012 Bezpieczeństwo maszyn' ogolne zasady projektowania. ocena ryzyka
izmniejszenie ryzyka,
4) PN-EN lso 4413'.2011 Napędy i sterowania hydrauliczne - ogolne zasady i wymagania
bezpieczeństwa dotyczące układow i ich elementow,
5) PN-EN lso 80079-36:2016-07 Atmosfery wybuchowe - Częśc36: Urządzenia nieelektryczne do
atmosfer wybuchowych - Metodyka i wymagania,
6) PN-G-50000:2002 ochrona pracy W gornictwie. ogolne wymagania bezpieczeństwa
iergonomii,
7) PN-G-32010:2012 Gornicze napędy i sterowania hydrauliczne. Hydrauliczne przewody giętkie
z oplotem metalowym. Wymagania i badania.
3. Oferowany towar musi byc fabrycznie nowy, wolny od wad prawnychifizycznych oraz nie naruszac praw
majątkowych i niemajątkowych, znakÓw handlowych, patentow praw autorskich osob trzecich oraz musi byc
zgodny ze złoŻoną ofertą przetargową.
4. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi aktualne - obowiązujące certyfikaty i dopuszczenia wystawione
w oparciu o normy wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuŚci taką ofeńę pod warunkiem
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obowiązywania tychze norm W dniu wystawienia certyfikatu/ dopuszczenia przez upoważnioną jednostkę

5.

ceńyfikującą.

Parametrytechniczne:
1) Dla poz. 1 dane techniczne i charakterystyka:

a)
b)

2)

zz20 Q 16 32MPA(2XGNlAZDo DN20) Wg rys. zz501-00'00.000
Przyłącza: 2XGNlAZDo DN20
c) Wymagane wykonanie z elementów nierdzewnych o zawartoŚci chromu min' 17%.
Dla poz. 3 dane techniczne i charakterystyka:
a) Zawor przelewowy ZP-20 nr rys. TP15.03.000
ZawÓr zwrotny sterowany

b)

Przyłącza'. DN/20
Nastawa 38 MPa
d) kat. lll.(min. 400 l/min)zgodnie z PN-EN 1804-3+A1
Dla poz. 5 dane techniczne i charakterystyka:
Zawor przelewowy DN10 wg rys. TPI 1-14.004.01

c)

3)

4)

5)

6)

a)
b)
c)
d)

Przyłącza: DN10
Nastawa 38 MPa/ 42MPal32MPa
Kat. lb zgodnie z PN-EN 1804-3+A1
Dla poz. 6: dane techniczne i charakterystyka:
Zawor zwrotny pojedynczy DN12 wg rys. 458 058 12 60
Ciśnienie nominalne 480 bar
Przyłącza: DN12, DN10
Wymagane wykonanie w technice nabojowej rzn. zawÓj jest wyjmowany

a)
b)
c)
d)
e)

podzespoł.

z

korpusu jako jeden

Wymagane wykonanie z elementÓw nierdzewnych o zawańości chromu min. 17o/o'
DIa poz. 7: dane techniczne i charakterystyka:
PodwÓjny zawÓr zwrotny sterowany DN10 wg rys. 458 118 00 70.

a)
b)
c)
d)
e)

Przyłącza: DN10 wtyk
CiŚnienie nominalne: 4B0 bar
Wymagane wykonanie w technice nabojowej łzn, zawÓj jest wyjmowany
podzespoł.

z

korpusu jako jeden

Wymagane wykonanie z elementÓw nierdzewnych o zawańości chromu min' 17%'
Dla poz. 11: dane techniczne i charakterystyka:
ZawÓr przelewowy DN12 wg. rys. 481 130 12 00a
Nastawa: 38MPa,
Przyłącze DN12
kat. lll.(min. 400 l/min)zgodnie z PN-EN '1804-3+41
Wymagane wykonanie z elementow nierdzewnych o zawartoŚci chromu min. 17%,

a)
b)
c)
d)
e)

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do ofeńy:
1. Dla pozycji 2,3,4, 10 oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy oferujący oryginalne elementy
hydrauliki sterowniczej zgodne z lnstrukcja obsługi (DTR) Zmechanizowanej obudowy Ścianowej KW19135 PozlZRP' KW-l9/35 Poz/BSN/ZRP '15.00.DTR Wydanie l, Bieruń Marzec 2016; lub \A/ykonawcy
oferujący ceńyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej wyprodukowane Wg własnych schematow,
rÓwnowazne z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej, ktÓrzy przedłoŻą Aneks do ww.
lnstrukcji obsługi.
2. Dla pozycji 7, 'l1, 20, 21, 22 oferty mogą składac wyłącznie Wykonawcy oferujący oryginalne elementy
hydrauliki sterowniczej zgodne z lnstrukcja obsługi oryginalna DTR nr: F19.020_lo obudowa
Zmechanizowana FRS_14131-2x2463-1' FRs-14l31-2x2463-2, FRS_14l31-2x2463-3, wersja 2, styczeń
201 Br. wraz z póŹniejszymi Aneksami.
3. Dla pozycji 6 oferty mogą składaĆ wyłącznie Wykonawcy oferujący oryginalne elementy hydrauliki
sterowniczej zgodne z lnstrukcja, obudowa Ścianowa zmechanizowana, Pumar 14l36-Poz2, obudowa
Ścianowa zmechanizowana, Pumar 14l36-Poz2lBSN, PU.01"1 1.2l1aloR, PU.01.11.2/1bloR,
PU.01.11.3loR, wydanie l, Gliwice, luty 2017; lub Wykonawcy oferujący certyfikowane elementy
hydrauliki sterowniczej wyprodukowane wg własnych schematÓw , rÓwnoważne z oryginalnymi
elementami hydrauliki sterowniczej' ktÓrzy przedłoŻąAneks do ww. lnstrukcji.
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W pzypadku pozostałych pozycji oferty mogą składac Wykonawcy oferujący zarÓwno oryginalne
elementy, jak i ceńyfikowane elementy hydrauliki sterowniczej rÓwnowaŻne z oryginalnymi elementami
hydrauliki sterown iczej.

5.

o

spełnieniu wymagań prawnych i parametrow techniczno użytkowych
oferowanego przedmiotu zamowienia oraz wykaz załączonych dokumentow potwierdzających
spełn ian ie przez oferowan e dostawy wymaga ń okreŚlonych pzez Zamawiającego.
2) oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iŻ oferowany wyrob spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gorniczych w warunkach istniejących zagrozeń - Załącznik nr 4 do slwz.
W przypadku Wykonawcy oferującego oryginalne elementy hydrau!iki sterowniczej ujęte
w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia wymagane jest:
1) oświadczenie Wykonawcy, ze oferowane elementy są nowymi ioryginalnymi elementami hydrauliki
sterowniczej _Załącznik nr 1a do SIWZ
2) lnstrukcja obsługi stosowania dla przedmiotow zamowienia;
3) certyfikaUcertyfikaty zgodnoŚci oferowanych elementow z normami PN_EN 1804-3+A1:2012, PN-G
32000'.2011, PN-G 50000:2002 wydany(e) przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą
,potwierdzający(e)' ze dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamowienia mogą byc

1) oŚwiadczenie

stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładow gorniczych.

6. W przypadku Wykonawcy oferującego ceńyfikowane eIementy hydrauliki sterowniczej
wyprodukowanych wg własnych schematów , równoważne z oryginalnymi elementami

hydrauliki sterowniczej ujętymiw Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówlenia wymagane jest:
1) oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane elementy są nowymi, certyfikowanymi elementami
hydrauliki sterowniczej rownowaŻnymi z oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej ujętymi
w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia _Załącznik nr 1b do SIWZ
2) oŚwiadczenie Producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej rownowaŻnych
;

z

7.

B.

oryginalnymi elementami hydrauliki sterowniczej potwierdzające rÓwnowaznoŚĆ

produkowanych elementow z oryginalnymi elementami hydraullki sterowniczej ujętymi w
Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia _Załącznik 1c do SIWZ ,
3) lnstrukcje stosowania obsługi dla przedmiotow zamowienia.
4) CeńyfikaUcertyfikaty zgodnoŚci oferowanych elementow z normami PN-EN 1B04-3+A1:2012, PN-G
32000''2011, PN-G 50000:2002 wydany(e) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający(e), ze dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamÓwienia mogą byc
stosowane w podziemnych wy robiskach zakładow gorn iczych.
W kazdym przypadku, o ktorym mowa w pkt.5,6 gdy ofeńę składa Wykonawca nie będący
producentem _ oŚwiadczenie Producenta oferowanych elementow o zapewnieniu dostaw
oferowanych elementów hydrauliki sterowniczej w okresie nie krotszym niz okres tnłania umowy
igwarancji _Załącznik nr 1e do slwz.
Tabela z wykazem ceńyfikatow przyporządkowanych do okreŚlonych pozycji formularza ofeńowegotabela.

Uwaga:
a) Ceftyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu

b)

c)

składania ofert.
W przypadku braku waŻnościzłożonego Wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres
realizacji zamÓwienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do KWK ,,Bobrek _ Piekary"
ul'Konstytucji 76 w Bytomiu Dział Logistyki Materiałowej (PHPL) aktualny/e _ obowiązujący/e
ceńyfikat/y' Dostarczony/e ceftyfikat/y musi dotyczyĆ wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę
w ofercie przetargowej.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktory przedstawił dokument, ktory stracił waŻnoŚć po
wyboze ofeńy, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia zgodnie z pkt.
b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wrazz przedmiotem zamówienia:

1.

Przy pierwszej dostawie:
a) kopia certyfikatu/certyfikatow W zakresie certyfikacji dobrowolnej Wydany przez akredytowaną
jednostkę ceńyfikującą, potwierdzający, Że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem
zamowienia mogą byc Stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych (1 szt.
w wersji papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej);
b) dla poz,2,3, 4, 10, - Aneks do ,,lnstrukcja obsługi (DTR) Zmechanizowanej obudowy Ścianowej

KW-19/35 PozlZRP, KW-l9/35 PozIBSN/ZRP 15.00.DTR Wydanie l, Bieruń Marzec 2016''
w przypadku oferowania zamiennikow częściorvqinalnych nie uietvch w powyŻszei dokumentacji
(3 szt. w wersji papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej);

c) dla poz. 6 Aneks do ,,lnstrukcja, obudowa Ścianowa zmechanizowana, Pumar 14l36-Poz2,
obudowa Ścianowa zmechanizowana, Pumar 14l36-Poz2/BSN, PU.01.1 1.2l1aloR,
PU.01.11.2/1blOR, PU.01.11.31OR, wydanie l, Gliwice, luty 2017" w przvpadku oferowania
zamiennikow częścioryoinalnych nie uietvch w powyzszei dokumentacji (3 szt. w wersji papierowej

2.

i 1 szt. w wersji elektronicznej).

Przy każdej dostawie:
1) dokument dostawy (WZ),
2) Świadectwo jakoŚciwyrobu (1 szt. wersja papierowa i 1 szt. wersja elektroniczna),
3) dokumenty gwarancyjne (1 szt. wersja papierowa i 1 szt. wersja elektroniczna),
4) deklaracja zgodnoŚci (1 szt. wersja papierowa i 1 szt. wersja elektroniczna),
5) lnstrukcja lub instrukcje obsługi/stosowania dla przedmiotu zamÓwienia dla jego poszczegÓlnych
częŚci składowych (1 szt. wersja papierowa i 1 szt. wersja elektroniczna).

Wymagania dotyczące gwarancji;
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony przedmiot umowy następującej gwarancji:
1) Gwarancja podstawowa na przedmioty oferty - minimum 12 miesięcy od daty dostawy do
magazyn u Zamawiającego.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający prowadzi postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za
dostarczony przedmiot zamówienia zostaje wydłuzony o okres postępowania reklamacyjnego.
3. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu zamowienia, w tym z wadą ukrytą, Zamawia1ący
złoŻy Wykonawcy pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych
reklamację rozpatrzyĆ i udzielic Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi. czy reklamację uznaje
i wskazaĆ sposob jej załatwienia.
4' Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uŻytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia
z powodu wad, zostaną przeprowadzone oględziny w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy.
5. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy w terminie do 7 dni roboczych od dnia uznania
reklamacji przedmiotu zamowienia wolny od wad.
6. W przypadku rozbieŻnoŚci stanowisk Zamawiający zleci wykonanie badań specjalistycznej jednostce

V

7.

8.

badawczej.

W przypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia koszty badań
ponosi Wykonawca' ktÓry zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia przedmiotu zamÓwienia
spełniającego wymogi okreŚlone w umowie i odpowiednich normach pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
\Ąfumieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak
przedmiot umowy.
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Nr sprawv: P?ZŻl2364

Załącznik Nr 1a do SIWZ

MiejscowoŚc

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby:

ośWlADczENlEWYKoNAWGY oFERUJĄcEGo oRYGINALNE ELEMENTY HYDRAULIKI
STERoWNIczEJ - PRoDUGENTA MASZYNY / UMĄDZEN]A, KToREJ / KToREGo PRzEDMloT
ZAMOWIENIA DOTYCZY

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów
zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mater.
295-l 5)

(Nr sprawy: PRZZ2364)

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że elementy hydrauliki sterowniczej
oferowane w częścizamówienia (zadaniu) nr

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

formularza ofeńowego, są nowymi,

oryginalnymi elementami ujętymi w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

(pieczęc i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

*

oryginalne części zamienne - elementy wykonane wg dokumentacji Producenta zawarźej w DTR obudowy

zmechanizowanej

w

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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Nr sprawY: PP3Żl2364

Załącznik Nr 1b do SIWZ

Miejscowośc

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby:

oŚWADczEN lE WYKoNAWcY oFERUJĄc EGo cERTYFIKoWAN E ELEMENTY HYDRAU LlKl
sTERoWNlczEJ WYPRoDUKoWANE WG WŁASNYoH scHEMAToW - RoWNoWAżNE
Z ORYGINALNYMI ELEMENTAMI HYDRAULIKI STEROWNICZEJ *
Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów
zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mater.
295-1 5)

(Nr sprawy: PRZZJ2364)

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że elementy hydraulikisterowniczej

oferowane w częścizamówienia (zadaniu) nr .....'.............. formularza ofeńowego są nowymi,
ceńyfikowanymi-elementami, równoważnymiz oryginalnymi elementami, produkowanymi przez

wpisaÓ nazwę producenta ceńyfikowanych eIementów hydrauliki sterowniczej oraz adres siedziby

(pieczęc i podpis/y osoby/osob upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

z

RÓwnoważne

z

oryginalnymi elementami

-

certyfikowane elementy

rÓwnowaŻne

oryginalnymi elementami, wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niż Producent
elementÓw lub jego upowaŻniony przedstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich
właściwościz
wymaganiamiobowiązujących norm i przepisÓw' RÓwnowaŻność elementow dotyczy zarÓwno
funkcji, właściwościjaki sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw mocujących itp')

r

Sekretaz Komisji: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 1c do SIWZ
MiejscowoŚc:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚWiadczenie (Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych)

Adres siedziby

oŚWnDczENlE PRoDUcENTA cERTYFIKoWANYcH ELEMENToW HYDRAULlKl sTERoWNIczEJ
ROWNOWAZNYC H Z ORYGINALNYMI-

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów
zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mater.
295-1 5)

(Nr sprawy: PRZZ2364)

Uprawniony

do

reprezentowania Producenta certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej

oŚwiadczam, ze:

1. Przedmiotem oferty są produkowane przez podmiot ktÓry reprezentuję, fabrycznie nowe, ceńyfikowane
elementy hydrauliki sterowniczej rÓwnowaŻne z oryginalnymi elementami, wykonane Wg własnej
dokumentacji, ktore mogą byc Stosowane

W:

nalezy wpisaÓ rodzaj urządzeń
produkcji
naleŻy wpisac producenta maszyny

2' Zgodnosć

oferowanych elementow

z

l urządzenia

odpowiednimi normami bądz dyrektywami potwierdzają posiadane

certyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące.
3. RÓwnowaznoŚc (zamiennośc) oferowanych elementow z oryginalnymi, katalogowymi elementami ujętymi w
DTR/instrukcji uzytkowania maszynylurządzenia, ktÓrej/ktorego przedmiot zamowienia dotyczy, zgodnie z

załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oświadczenia, została potwierdzona przez naS
stosownymi obliczeniami oraz badaniami. RownowaŻnoŚÓ elementow hydraulicznych dotyczy zarowno
jak i sposobu montazu (gabaryty, rozmieszczenie otworow mocujących , przyłączy, itp.)
funkcji, właściwości
4. Stosowanie oferowanych elementow zgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamiennoŚci, o ktorym mowa
w ust. 3 niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszynyl urządzenia,
w ktorej/ktÓrym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny lub urządzenia.
5. oferowane elementy hydrauliki sterowniczej mogą byc stosowane w podziemnych wyrobiskach gÓrniczych
w przestrzeniach zagroŻonych wybuchem.

do

re

pieczęć i podpisy osoby / osob upoważnionych
a n i a P rod u ce nta elementów hyd ra u l i ki sterown iczej

preze ntow

* RÓwnoważne z oryginalnymi elementy hydrauliki sterowniczej - ceftyfikowane elementy rÓwnowaŻne
z oryginalnymi elementami zamiennymi, wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niż
Producent elementÓw lub jego upowaŻniony przedstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie
zgodnościich właściwoŚciz wymaganiami obowiązujących norm i przepisÓw' RÓwnowaŻnoŚć elementów
dotyczy zarÓwno funkcji, właŚciwoŚcijak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworow mocujących
itp )

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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Załącznik nr'1d - |ntegralna częśó Załącznika nr 1c

Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych elementów z oryginalnymi, katalogowymi
elementami ujętymi w DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, której / którego pŻedmiot
zamówienia dotyczy
dotyczy: Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji
obudów zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr'
mater. 295-15)
(Nr sprawy: PRZZ2364)

L.p.
wg

formu-

laęa

Nazwa częścizamien

wedłu g form

u

larza:,ofe

n:ej

ńowego

Nr rysunku
producenta części
zamiennej
oryginalnej
katalo-qowei

Nr rysunku
równoważnej
częścizamiennej

Nr
ceńyfikatu

1

2
3

4
5
6
7

I
9

10.
1',|.

12.
'13.

14.
'15.

't6.
'17.

18.
19.

20.
2'.|. .

22.
23.
24.

pieczęÓ i podpisy osoby

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat

Y

/ osob upowaznionych do reprezentowania Producenta
certyfikowanych częŚci zamiennych
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Nr sorawv: PR7Żl2364

OKOKS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 1e do SIWZ

MiejscowoŚĆ:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie

Adres siedziby

tr
tr

OSWIADCZENIE

Producenta ceńyfikowanych oryginalnych elementów hydrau!iki sterowniczej

w Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia lub jego upowaŻnionego przedstawiciela

Producenta ceńyflkowanych elementów hydrauliki sterowniczej rownoważnych

elementami ujętymiw Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia

*)

z

*)**)

ujętych

oryginalnymi

dotyczy: Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji
obudów zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr.

mater.295-15)

(Nr sprawy: PRZZ2364)

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych elementów hydrauIiki sterowniczej oŚwiadczam,
że zapewn iam Wykonawcy:

wpisac nazwę Wykonawcy składającego ofertę oraz adres siedziby

tr
tr

realizację dostaw oryginalnych eIementów hydrauliki sterowniczej ujętych w Specyfikacji lstotnych
w okresie nie krotszym niz okres tnruania umowy, *)
realizację dostaw certyfikowanych elementów hydrauliki sterowniczej rÓwnowaznych z oryginalnymi
elementaml hydrauliki sterowniczej ujętymiw Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia, w okresie nie
krÓtszym iz okres trwania umowy. *)

Warunkow Zamowienia,

(pieczęc i podpisy osoby

/ osob upoważnionych do reprezentowania
podmiotu składającego oświadczenie)

UWAGA! złoŻenie oświadczenia plzez upowaznionego Przedstawiciela Producenta musi byĆ poparte
pisemnym upowaznieniem Producenta do działania w jego imieniu.
*|

**)

zaznaczyć właściwe

Upoważniony przedstawiciel (definicja) - należy przez to rozumiec osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -

strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym upoważnioną przez producenta na piŚmie do
działania w jego imieniu (definicja zgodna z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny
zgodności _ j't' Dz.U.2019 poz. 155 z pÓŻn' zm'),

Y
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY A/,4 STRO/V'E
INTERN ETOWEJ POD ADRESEM : httPS://EfO.COiq.biZ

Dostawa zespołów i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterownaczej do sekcji obudów
zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2020 roku (gr. mater,
295-1 5)

(Nr sprawy: PRZZ2364)

UWAGA

!

WYPEŁNIoNY' WYDRUKoWANY i PQpPISAN-Y PP.zEz osoBY REPREZENTUJĄCE WYKoNAWCĘ
FoRMULARZ oFERToWY NALEZY oorączYffio SKŁADANEJ oFERTY W WERSJl PAPtERoWEJ.

P
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sprawv: P?.ŻZ'12364

Załącznik Nr 2a do S|WZ
Załacznik do formulana ofertoweqo - dodatkowe oświadczeniai ustalenia

1'

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

1) podałem cenę ofeńową oraz cenę jednostkową' ktora zawiera wszystkie koszty poniesione w celu
nalezytego wykonania zamÓwienia,
2) oferuję termin realizacji dostaw, termin realizacji zamowienia oraz okres gwarancji zgodnie
z wymaganiami okreŚlonymiw SlWZ,
3) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnościwynagrodzenia naleŻnego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na
podstawie stosownego dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez
Zamawiającego.
4) Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
5) oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w SlWZ w szczegolnoŚci
w SzczegÓłowym opisie przedmiotu zamowienia oraz lstotnych postanowieniach do umowy
6) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
7) zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuje jej postanowienia,
8) zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie:
https://dostawcv-weqlokoks.colq.bizl oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby
realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją
9) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o,o'
2. Działa1ąc w imieniu Wykonawcy oświadczam, ze, spełniam następujące warunki:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie'

2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
4) posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynnoŚci

związanej

z wykonaniem przedmiotu zamowienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5) nie zalegam z

uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne (z wyjątkiem przypadkow' gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłoŻenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji

6)

3.

właŚciwego organu),

nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci (za wyjątkiem Wykonawcy, ktory po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje

zaspokojen ia wierzycieli poprzez kwidację majątku u padłego).
oświadczam, Że'' (niepotrzebne skreslić)
li

a) jestem czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
.. ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,

i;b.

4'

5.
6.

b) jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
oŚwiadczam, Że moim właściwymurzędem skarbowym jest:..
oświadczam, ze posiadam
...przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych.
oświadczam, ze jestem związany oferląprzez okres 60 dni.

status

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

1.

2.
3.
4.

pkt.

z dnia 8

marca

.slWZ

nr strony w ofercie

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

.

....

(pieczęc i podpisy osoby/osob upoważnionych
do

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
VVYKAZ WYKONA NYC H/WYKO NYWANYC H DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazanla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy:
Data: ...

Wańość
zamówienla
netto zł

Przedmiot zamówienia

Lp.

(w okresie
ostatnich 3 lat

przed upływem
terminu
składania ofeń)

W

Pełna

(nalezy podaĆ:
dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia nalezy rozumieÓ jego odbior.

-

Podmiot
wykonujący
zamówienie*

Data dostaw

(w przypadku

nazwa

korzystania
przez
Wykonawcę

Odbiorcy
dostaw

z jego
ootenciału)

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzający
naleŻyte

wykonanie
dostaw)

W kolumnie Data wykonania

wpisac

,,do nadal'', podając wańoŚc zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. _
Do wykazu nalezy dołączyćdokumenty potwierdzaiace, Że podane w wykazie dostawy zostały wykonane
naleŻycie lub są wykonywane naleŻycie.

-

W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
udowodniĆ Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia,
w szczegÓlności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

(pieczęć i podpisy osoby/osob upoważnionych
do

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 4 do S|WZ

oŚWlADczEN lE DoTYczĄcE PRzEDMloTU oFERTY

1)

Wykonawca, a W przypadku ofeńy WspÓlnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2)

Nazwa wyrobu
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp,)

3)

Producent wyrobu

4)

Posiadanedokumenty,odniesienia

1.

oświadczam z pełną odpowiedzialnoŚcią, ze wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej
W zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gorniczych w
waru n kach istn iejących zagroŻeń'

2.

oŚwiadczam, Że przedmiot zamowienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym
zwrotowi.") lub oświadczam,Że przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
...........**)

(jeŻeli dotyczy Wypełnia Wykonawca okreŚlając rodzaj opakowania)
-)

W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie,
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
**)
Niepotrzebne skreślic

(pieczęc i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do re preze ntow a n i a Wy ko n aw cy)

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
MiejscowośĆ

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWnDczEN!E WYKoNAWCY WsPoLN!E UBlEGAJĄCEGo slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam' ze

1)
2)
3)

:

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłoŚci albo jestem

w stanie

upadłościlub |ikwidacji oraz

po ogłoszeniu upadłościzawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
przewid uje zaspokojen ia wierzycieli poprzez ikwidację majątku u padłego,

sądu,

a układ nie

nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub
l

wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośĆza wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do

re

preze ntow

an i

a

Wy kon awcy)

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspolnie składających ofertę.
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Załącznik Nr 6 do S|WZ
DATA

NIP

oŚWlADczENlE

z

Niniejszym oświadczamy, ze posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ Sp'
przekraczające wysokośĆ wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn.

przetarg nr:

o.o

... ...

przewidywana data otwarcia ofert

wysokośc Wymaganego wadiu

m:

Wvżei wvmienione wierzvte!ności wvnikaia z:

...
faktury nr ... ...
faktury nr ... ...
faktury nr ... ...
faktury nr

...

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

data wymagalności

wartośĆ

data wymagalnoŚci

wańośÓ

data wymagalności

wartoŚć

data wymagalnoŚci

wańośĆ

WARToŚc RAZEM

t_J

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelnościwynikających z ww. faktur VAT do kwoty
$łownie:
stanowiącej rownowartośćwadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu pn.:

()

[-J.

oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważamy za spełnienie przez
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur vAT
do kwoty [-] dlatego też nie będziemy naliczać odsefek za opoźnienie w zapłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w
$ 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęc i podpis osoby/osob upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głownego Księgowego
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Załącznik Nr 7 do S|WZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ S

z o,o,

Umowa
zawafta W

dniu

.. .. . r. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa"):

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o'o. 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 0000080618, NlP 653_000-48-65, REGON 270034633,
BDo 000012274, wysokośĆkapitału zakładowego'' 173,321.000,00 zł, zwanąw treŚci Umowy Zamawiającym,
w imieniu i na rzecz ktorego działa1ą''
1.....

2.

....

a

Firmą

zarejestrowaną W............ pod numerem KRs.
...., będącą podatnikiem VAT iposiadającą numer
identyfikacyjny NlP...
.' REGON .... wysokosć kapitału zakładowego _ '.
....... PLN.,
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają:
I

2

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy z postępowania o udzielenia zamÓwienia potwierdzający wynik postępowania
o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w trybie przetarqu nieograniczoneqo pn.: Dostawa zespołów
i elementów wykonawczych i sterujących hydrauliki sterowniczej do sekcji obudów
zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrek_Piekary w 2020 roku
(gr. mat. 295-15) nr sprawy: PRZZ|2364.
2. ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia.

s2

Przedmiot umowv
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa zespołow ielementow wykonawczych isterujących hydrauliki
sterowniczej do sekcji obudow zmechanizowanych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
w 2020 roku (gr, mater. 295-15).

2. Wykonawca oświadcza,Że Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest toŻsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie
Wykonawcy.

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu

wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot
zamowienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez
Zamawiającego, a takŻe ponieŚĆ wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone
przezZamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.

s3

I

r

WartoŚc umowy nie przekroczy:

cena i warunki płatności

1) WańoŚc netto ...'....'..''''.'..'zł,
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2) stawka VAT _ zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
Suma wartości zamowień wystawionych przez Zamawiającego nie może przekroczyć Wańościumowy.
WartoŚc odebranego towaru, ktorą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona W oparciu o ceny jednostkowe
netto uzyskane W postępowaniu o udzielenie zamÓWienia.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr 2 do Umowy'

Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osob trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą. W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich,
praw własnościprzemysłowej lub know-how przez przedmiot zamowienia, Wykonawca zobowiązuje się
przystąpiÓ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze ponieścwszystkie
koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przezZamawiającego na rzecz osob trzecich,
ktorych prawa zostały naruszone.
Wartośćumowy netto zawańej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o., w tym lub aukcji elektronicznej
(ań.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy
do magazynÓw Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy'
Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonej działalności
nie zapewnia realizac1i umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wartość
umowy netto będzie niŻsza od wartoŚci netto umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częściumowy.
W sytuacjach powodujących koniecznośc odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy MĄlkonawcy'
Zamawiający obciązy \Ąlkonawcę kosztami transportu w wysokoŚci poniesionej pzezZamawiającego.
Dla okreŚlenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składac będzie Wykonawcy stosowne zamowienia.
Uważa się za skuteczne następujące formy i sposoby pzekazywania zamÓwień Wykonawcy przez
Zamawiającego:
w formie elektronicznej (opublikowanie zamowienia w Portalu Dostawcy), lub
przesłanie zamÓwienia faksem, lub
przesłanie zamowienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
W przypadku przekazywania zamowień w formie elektronicznej zamowienia publikowane będą w,,Portalu
Dostawcy'' co jest rownoznaczne
połączona jest
dostarczeniem zamowienia. operacja
z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowania zamÓwienia na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy. Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

1)
2)
3)

z

ta

Przedmiotowazmiana nie wymaga aneksu do umowy.
prawidłowo wystawionej faktury. Faktura niespełniająca wymagań
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez Zamawiającego.
Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie Zamawiającemu Wterminie

10' Zapłata ceny nastąpi na podstawie
11.

wynikającym

z

właŚciwych przepisow

na

podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia

potwierdzon ego przez magazy n Zamawiającego.

12. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposob zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow iUsług (PKW|U)' ponadto nazwa towaru na fakturze powinna byczgodna
z nazwą asońymentu okreŚlonego w umowie i zamowieniu.
13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotow'
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośÓ wobec
Zamawiająceg o za rea izację p rzed
l

m

i

otu u mowy'

14' W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należnoŚci jak i zobowiązań odbywaÓ się będą

wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a 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 ŻeQz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkow konsorcjum z tytułu należnego
wynag rodze nia za realizację przed miotu u mowy.
15. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
Że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych naleŻnoŚci jak i zobowiązań
odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem \A/ykonawcy określonym
w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi \Ałkonawcami z tytułu
realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień' bez udziału Zamawiającego
a dokonana przez Zamawiającego zapłaIa na rzecz określonego w ofercie i/lub umowie przedstawiciela

Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotow będących

r

16.

z tytułu naleznego wynagrodzeniaza realizację przedmiotu umowy.

Wykonawcami

Fakturę nalezy wystawiĆ na:
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,

41-940 Piekary śląskie, uI. Gen. Jezego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary
i przesłać na powyŻszy adres.
17. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy
wysyłac na adres wskazany w porozumieniu'
1B. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 11, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
19. Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraĆ numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umow prowadzonym przez Zamawiającego oraz numer
zamowienia.
płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez \A/ykonawcę
na fakturze.

20' Wszelkie

21' Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 60 dnl
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

22' Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia W pienłszej kolejnoŚci na

poczet

s 1 Kc nie stosuje się).
23' Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko iwyłącznie
naleznoŚci głownejwskazanejw tytule przelewu (ań. 451
na fakturach.

na złoŻonej
u Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie

24. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego
Zamawiającemu faktu ry koryg ującej.

25. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznośc głÓwna, naleznoŚć uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), W tym W szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
nieważnoŚci.

26. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej fakturze informacji o następującej
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o'".

27. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnoŚci faktury pienłotnej.

treści:

dostarczenia

28' Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych

i

niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek

Zamawiającego o potrące

z

chwilą doręczenia oŚwiadczenia przez

ni u.

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

bankowego

z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, Żw. split payment'
Wykonawca oŚwiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz' U. z2019 r' poz.
23572e zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawia1ący jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktorym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa

30. Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizowac płatnoŚci za faktury

31'
32'

(Dz. U.22019 poz.900 zezm.).

33. Zamawiający oŚwiadcza'
o NIP 653 000 48 65.
34.

Że jest

czynnym podatnikiem podatku

od

towarow

i

usług

\AĄtkonawca oświadcza, Że:

c)

jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług

d)
35. Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw

36.
37.
38.

39.

i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
ZamawiĄący oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Uząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
\A/ykonawca oświadcza, ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
W przypadku zmiany właściwychurzędow skarbowych wskazanych powyŻej Strony zobowiązane są
do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
Zamawiający oświadcza, że posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia B marca
2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych.

40. Wykonawca oŚwiadcza, Że posiada

41'

z dnia B marca 2013

przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy

Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaĆ drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktorym mowa
w ust. 39, 40 powyzej.

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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42. W przypadku

w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie pzedmiotem

opÓŹnień

odrębnych negocjacji.

s4

Termin obowiazvwania umowv

Umowa obowiązywaĆ będzie
Zamówienie nie może byc doręczone pózniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Termin realizacji
.. od daty wysłania zamowienia drogą elektroniczną.

1

2

dostaw

3

s5

Gwarancia i postepowanie reklamacvine
Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji na okres:

1

przed miotu za mówien ia do magazy

n

u Zamawiającego.

licząc od daty dostawy

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty
dostarczone' objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony o okres

2

za

postępowan ia reklamacyjnego.

3

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoŻy Wykonawcy

4

uznaje iwskazac sposob jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego po dniu
przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiĄącego reklamacji do Wykonawcy.
Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z użytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną

pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem naliczenia
kar umownych, reklamaĄę rozpatrzyĆ i udzieliĆ Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację

przeprowadzone og lędz ny w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ,w terminie do 3 dni roboczych
od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z
i

5

zapisami$ 10.
W przypadku rozbieznościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŹe zlecic wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi \Alkonawca,
ktory zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia wiadomoŚci o w/w
wynikach, towaru spełniającego wymogi określoneprzez Zamawiającego w postępowaniu, pod rygorem
naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10.
WysokośÓ kosztow badań okreŚli kazdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostaÓ objęty nową gwarancją na takich samych zasadach

6
7

B

jak przedmiot umowy.
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1.

2.
3.

Badania kontrolne
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie jego zgodnoŚci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakościowymi oraz wydanymi

certyfikatami przez:
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane plzez jednostkę uprawnioną do
ceńyfikowania wyrobow, uprawnione do badania towarów stanowiących przedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarow objętych kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi W drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomien ia Wykonawcy d rogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

2) numerze dowodu dostawy pańii materiałow lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzeń
pod

legających badaniom kontrolnym

3) oddziale i magazynie, w ktorym zostanie pobrana prÓbka towaru,
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednoczeŚnie Jednostkę, ktorej
zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru do badań

4'

kontrolnych, w sposÓb uniemoŻliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada Zamawiający tj.: Kopalnia, w
ktÓrej zostanie pobrana probka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu probki towaru do badań oraz jej oznaczenia w
dogodny dla niego sposÓb.
\AĄlkonawcy i ZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym i
pzeprowadzanym pŻez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktoĘ mowa w ust. 1.

Sekretan Komisji: Magdalena Biernat
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Z pobrania probki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokołzawierający, co najmniej,
informacje okreŚlone w ust. 3, ktÓry podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
Protokoł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w tzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu prÓbek towaru
do badań.

W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do badań, protokoł,
o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia
zastrzeŻeń dotyczących s poso b u j ej pobi e ra n ia.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnoŚĆ probkitowaru z wymaganiami określonymiw ust. 1, Zamawiający niezwłocznie
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktorych mowa w ust. B:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości rownej wielkoŚci nierozchodowanej dostawy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie
z zapisami $ 10, z zastrzezeniem ust. '11,
2) \AĄlkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego' ponosi koszty towaru zuŻytego do
badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia i wydania
opinii,

3) Zamawiający moze zlecic, powtorne badania kontrolne probki tozsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,

4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwydania opinii,
niezaleŹnie od uzyskanych wynikow,

5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa
w ust. 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pańię towaru.

o ktorej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznejjednostki badawczej, o ktorej mowa w ust.
wady towaru częŚciowo
całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz podjęciu
przez Zamawiającego decyzji o demontazu wytranspońowaniu towaru
dołu kopalni, kosztami
wynikającymi
wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztow.
W czasie realizacji umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno _ organizacyjnych oraz zgodności
procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę ceńyfikatami.
W audycie, o ktorym mowa w ust. 12, oprocz upowaznionych przedstawicie|i Zamawia1ącego mogą
uczestniczyĆ, na zaproszenie Zamawiającego, rowniez przedstawiciele akredytowanej jednostki
ceńyfikującej.

10. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej,
11.

1,

lub

z

12'
13.

i

z

s7

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

Obowiazki Wvkonawcv

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ przedmiot zamÓwienia zgodny ze złoŻoną ofeńą.

Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, Że uzgodniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwycza1owo przyjętym dla
danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienia transportem własnym i na koszt własny do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary.
Towar winien byÓ oznakowany W sposob umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Termin realizacji dostaw
od daty przekazania zamÓwienia. Realizacja dostaw odbywać się będzie
na podstawie zamÓwień wystawionych przez kopalnię.
Zakres iloŚciowy przedmiotu zamowienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego
z naleŻytą starannością'Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na charakter
prowadzonej działalnoŚci nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym zakresie.
Zamawia)ący zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeŻeniem, Że
całkowita wańoŚc dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
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przygotowaniu towaru do dostarczenia' Wykonawca zobowiązuje się powiadomic Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
\Ałkonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecznych powstałych w
wyniku procesu produkcji z materiałow dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty odbioru powyzszych
odpadÓw ponosi Wykonawca
Brakiw dostawach towaru, ZamawiĄący zobowiązany jest podac \Ą!konawcy do wiadomoŚci pisemnie lub
pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. \A/ykonawca winien w ciągu
3 dni roboczych od powiadomieniazając stanowisko, co do brakow w towarze.
Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za

13

z

9.

10

11

niedostarczony.

chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą pańią wyrobow sporządzone w języku polskim dokumenty, potwierdzające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań określonych przezZamawiającego:
1l Przy pierwszej dostawie:
a) Kopia certyfikatu/certyfikatow w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez akredytowaną
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem
zamówienia mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładow gorniczych (1 szt. w wersji
papierowej i I szt. w wersji elektronicznej).
b) dla poz. 2,3, 4, 10, - Aneks do ,,lnstrukcja obsługi (DTR) Zmechanizowanej obudowy Ścianowej
KW-19i35 PozlZRP, KW-19/35 PozIBSN/ZRP 15.00.DTR Wydanie l, Bieruń Marzec 2016''
w przypadku oferowania zamiennikow częścioryoinalnych nie uietvch w powvzszei dokumentacii

c)

(3 szt. w wersji papierowej i 1 szt. w wersji elektronicznej);

dla poz. 6 Aneks do ,,lnstrukcja, obudowa ścianowazmechanizowana, Pumar 14l36-Poz2,
obudowa Ścianowa zmechanizowana, Pumar 14l36-Poz2lBsN, PU'01.'11.2l1aloR,
PU.01.11.2/1blOR, PU.01.11.31OR, wydanie l, Gliwice, luty 2017" w przvpadku oferowania

zamiennikow częŚci oryoinalnvch nie uietvch w oowvzszei dokumentacii (3 szt. w wersji papierowej

i I szt. w wersji elektronicznej).
2| Przy każdej dostawie:
a) dokument dostawy (\AŻ),
b) świadectwo jakoŚciwyrobu (1 szt. wersja papierowa i

1 szt. wersja elektroniczna)
dokumenty gwarancyjne (1 szt. wersja papierowa i 1 szt. wersja elektroniczna)
d) deklaracja zgodności (1 szt. wersja papierowa i 1 szt. wersja elektroniczna)

c)

e) lnstrukcja lub instrukcje obsługi/stosowania dla przedmiotu zamÓwienia dla jego poszczegÓlnych
częŚci składowych (1 szt. wersja papierowa i 1 szt. wersja elektroniczna).

14
15
16

Wykonawca zobowiązany

jest do

sporządzania

w

Pońalu Dostawcy WĘGLoKoKS KRAJ

Sp' z o.o. dowodow dostaw oraz dołączania wydrukÓw do kazdej realizowanej dostawy.
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru'
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt.
Zamawiający powiadomi \Alkonawcę drogą faksową lub elektroniczną o mozliwoŚci odbioru opakowań w
terminie:

1)
17

do 60 dni od dnia przyjęcia towaru

- dotyczy pozostałych opakowań.

Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o moŻliwoŚci odbioru opakowań zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, Zamawiającv ma prawo:
1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy,
zgodnie z cennikiem przewoŹnika,
2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

s8

obowiązki Zamawiaiaceqo
Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamowień, ktÓre będą podpisywane lub
przekazywane (w przypadku zamowień elektronicznych) przez osoby upowaŻnione ze Strony

2

Zamawiającego.
Zamowienie winno określac:
identyfikatory umowy,
datę i numer zamÓwienia,
przedmiot zamowienia,
iloŚci ijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,

-

ogÓlną wartoŚĆ netto zamowienia,

termin realizacji zamÓwienia,

mre sce
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Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest branzysta
zamówienie.

sporządzający

Zabezpieczenie ŚrodkÓw technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.

se

Zakres aeczovw przedmiotu umowv
Zakres Żeczowy zgodnie zZałączn\kiem nr 1 do SIWZ.

s10

1.

Karv umowne i odszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacic Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartoŚci netto niezrealizowanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za ktore odpowiada Wykonawca, w tym przypadku
nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamowień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od
umowy,

2,
3'
4.
5.

6.

b) w wysokości 10% umownej wartościnetto towaru okreŚlonego kazdorazowo W niezrealizowanej
częścizamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓre
odpowiada Wykonawca,
c) w wysokości 0,2o/o umownej wartościnetto towaru okreŚlonego kazdorazowo W zamÓwieniu, nie
dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru,
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%. W przypadku
definitywnego braku realizacji zamÓwienia lub jego częŚci, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy,
kara umowna rÓwna jest wańościniezrealizowanego zamowienia. Za definitywny brak realizacji
zamÓwienia lub jego częŚci uznaje się w szczegÓlnoŚci oŚwiadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od
realizacji zamówienia lub jego częŚci oraz sytuację, w ktorej kwota kary umownej z tytułu zwłoki
w realizacji zamowienia lub jego częŚci osiągnie wańoŚĆ niezrealizowanego zamowienia lub jego
części.
d) w wysokoŚci 0,2% wartościnetto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień
zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o ktorych mowa w $ 5 ust. 3,
e) w wysokości 0,2o/o wańoŚci netto podlegającego wymianie towaru za kazdy dzień zwłoki
(w przypadkach określonychw $ 5 ust. 5 lub7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1),
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokoŚci 10% umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo wniezrealizowanym
zamÓwieniu' gdy Wykonawca odstąpi od zamowienia z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada
Zamawiający,
b) w wysokoŚci 0,1% umownej wartoŚci netto zamÓwionego inieodebranego z winy Zamawiającego
towaru za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opoznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloŚc odpowiada ilości towarÓw z dostarczeniem ktorych
Wykonawca się opoŹnia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻszą od ceny
wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę roŻnicą pomiędzy ceną, po jakiej
Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującąw umowie.
Zamawiający niezaleznie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od \AĄkonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych korzyści.
W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowiĆ będzie nota księgowa.
Zadatę dostawy pańiitowaru strony przyjmują:
1) datę dostarczenia pańii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub
2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją
Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub
3) datę dostarczenia przez \ĄĄkonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej,
potwierdzoną w sposob opisany w pkt. '1.
Za naliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa w ust' 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, która wystawiła dane zamÓwienie.

s 11
odstapienie od zamówienia
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający moze odstąpiĆ od realizacji zamÓwienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyc kary umowne zgodnie z postanowieniami
$ 10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
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1) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,

2) otrzymania przez Zamawiającego oswiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii towaiu, co do
ktÓ

rej Wy ko n awca uznał r oszczen ia re

kl a

macyj

n

e Za mawiająceg o,

3) gdy kwota kary umownejz tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z $ 10 ust'1 pkt
lit. d, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,

1

4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z $ 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wańości reklamowanego towaru,

5) nabycia przez Zamawiającego
2

3

u

innego kontrahenta towarÓw,

W

iloŚci

w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktorych dostarczeniem \Ałkonawca się opoznia.

wyspecyfikowanej

odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
Zamówienia, przekazane w kaŻdej z form przewidzianych dla przekazywania zamÓwień uwaza się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizacjizamówienia po uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym.
W takim pzypadku nie nalicza się kar umownych.

s12

1'

2.
3.

Odstapienie od umowv
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisow prawa, skutkujących powstaniem zagrozenia bezpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracownikow. Prawo to Zamawiający moze wykonywaÓ w ciągu 30 dni
od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę przepisÓw prawa sku[kujących
powstaniem wlw zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŻng mu z
tytułu wykonania częściumowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)

w przypadku:
1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnościobjętej
przedmiotem zamÓwienia, jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego w odrębnym oŚwiadczeniu,
w przypadku:
1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących

mozliwośĆwykorzystania uwolnionych środkow produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzieinej
rea izacj i przez Zamawiające g o Św iad czeń o bjętych u mową.
2) zmian w strukturze organizacyjnejZamawiającego, skutkującej tym ze Świadczenie objęte umową nie
moze byĆ zrealizowane
l

3) niewykonywania

lub nienalezytego wykonywania

Wykonawcy , przy czym za'.

zamÓwienia

z

przyczyn lezących

po stronie

a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji

umowy w całoŚci lub w części
b) nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamowienia w sposob niezgodny
ze sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.

1.

s 13
Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie W związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkÓw ochrony danych

osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa
a W szczegÓlności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w związku z przeM,tarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

2'
3.
4.

uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przebł,tarzańia iochrony
danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron

Umowy znĄą przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadaj{ stobowne upowaznienia
uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
Strony oświadczają,ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją umowy, zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędnó ijo jej wykonania,
a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy'
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nvch osobowvch
Zgodnie z ań. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. W sprawie ochrony osob fizycznych W związku z przet\^larzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L'2016.119.1), zwanego dalej RoDo, ZamawiĄący informuje, iz:
1' Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o', z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
Przetwarzan ie

0000080618, kapitał zakładowy

i

2'
3.
4.
5.
6.

7.
8.

da

173 321 000,00 złotych, podatnikiem od

towarÓw

usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo

000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej 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. 32 718 16 67
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikow.
Dane Wykonawcy są równiez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw Administratora, a jeśli
zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności w oparciu o tzw. prawnie
uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
PrzeM'tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow. Administrator moŻe udostępnic dane Wykonawcy osobowe innym odbiorcom świadczącymusługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rownież udostępniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane W okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

9. Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
W WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail:

iod@weglokokskraj.pl , tel'32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻprzeM,tarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RoDo.
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ia środarrriaIzłrrlaaa
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓw prawnych
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o'o., zamieszczonej na stronie www.weqlokokskrai.pl zakładka Dostawcy.
Narlzńr
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Zasadv etvki
Wykonawca nie moze naruszac poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy oraz
innych osob działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolności do zachowań, ktÓre
mogą prowadzic do:

1) popełnienia przestępstw określonych W art' 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2O02r'
o odpowiedzialności podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (Dz.U.20'l9, poz. 628
t.

j.

),

2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

2

konkurencji (Dz.U. 22019r. poz. 1010 t.j.)
Wykonawca winien zapobiegaÓ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, ze nie wręczał i nie wręczy zadnej darowizny lub prowizji; jak
rownież nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
Zamawiającego W związku z zamÓwieniem lub Umową.
Sekretan Komisji : Magdalena Biernat
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1'

2'
3.
4.

och rona ta iem n ic przedsiebiorcv. zachowan ie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych i
innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy i do niewykorzystywania ich w
jakimkolwiek innym celu niz okreŚlony w Umowie' a takŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
ktorych ujawnienie osobom tzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz przedmiot Umowy,
mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca
przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania na
podstawie U mowy są własnoŚcią Zamawia)ącego.
Wykonawca zobowiązuje
usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowac po jednej kopii wszystkich
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.

się do

Wykonawca przyjmuje do wiadomości,ze wszystkie dane będące przedmiotem bądż wynikiem

przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraŹnej zgody
Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby, za ktore
Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚć, poza zakresem Umowy przetrł'tarzane, ani tez korygowane
czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
\A/ykonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ' jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawia1ącego, ktora:
'1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek

osobie lub jednostce, lub

5.

3) jest powszechnieznana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci'

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca moze W razie potrzeby dzieliÓ

ze

swoimi podwykonawcami zaangazowanymi

się

w

jest takze

dopuszczalne

informacjami związanymi zrealizac1ą Umowy
realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem

zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcow;

2) Wykonawca moŻe ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele

6.
7.
8.
9.

zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) Wykonawca moze ujawniac informacje na ządan|e organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre 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 interesow ZamawiĄącego nie zostaną
ujawnione, udostępnlone lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych
postanowień Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupowaŻnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieu prawn ioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

s18

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

z dnia

5 sierpnia 2010r'

s1e

2

Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy, jeŻelijej
realizację u n iemozl iwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdazenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdzia łaÓ przy zachowan u nalezytej staran ności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transportu,
i

3

4

Strony zobowiązują się wzajemnie

Se kretarz Kom i sj i : M agdal

Y

do

niezwłocznego informowania

o

zaistnieniu okolicznoŚci

stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

e n

a

B ie rn

at

str. 37

Nr sprawv: P

5.

W
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Jezeli okolicznoŚc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy n|z siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnvania przeszkody. Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
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Ze strony Zamawiającego

i:"

l'"'::'l-l"li'ij

osobą odpowiedzialną
i

- osobą

3

za nadzor

nad

e- mail
e- mail

za

terminowoŚcią dostaw jest:

przesyłanie zamowień oraz sprawowanie nadzoru
.. e-

tel....

2,

l

Nadzór i koordvnacia
osobami upowaŹnionymi oraz odpowiedzialnymi

nad

realizacją

mail

Ze strony Wykonawcy - osobą /osobamiupowaznionymioraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją

:':*l:::'i:":1::

te,

e-mai,

." n.f#l'," ;t;;il

o

z^t
il;";,"iil.i;r. n
r;ily aneksu przeprowadzonej zmianie
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizację umowy, Wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej

^i,r;;;

strony umowy.
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4.
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Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego
zwrocenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji' doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe wszystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. wynikających
z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie pracowńików
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten
nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących na Żecz firm obcych czynnoŚci, ktÓre na
podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od
pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia pzezZamawiającego wiedzy o
powyzszych okolicznościach.
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich. W przypadku braku mozliwoŚci polubownego rozwiązania spory poddawane będą do
rozstrzy g n ię cia przez sąd właściwyrzeczow o i m iejscowo dla Zamawiaj ące g o.
Zamawiający zaslzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy poŹniejszego niŻ określony w
umowie.
1) w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,

2) po przekazaniu zamowienia, dla zamowień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o
zmianie terminu realizaĄi zamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz pierwotny termin
realizacji. W kazdym przypadku mozliwa jest zmiana terminu realizac1i zamÓwienia po przekazaniu

5'
6.

7.

r

oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod

W sprawach

rygorem niewaznoŚci.

Umowa została sporządzona

ze

Stron.

Sekretarz Komisji: Magdalena Biernat
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