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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs

[RAJ. społla z ograniczoną odpowiedz|atnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jórzego Ziętika '
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Ędział Gospodarczy pod numeiem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
ad res strony nternetowej : www. weq lokokskra i. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał okreŚlony w dalszej części
SIWZ.
9gĘn.y urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
P RoFl L NABYWGY: ad res nternetowy : hitpś://dostawcy-weo
lokoks' coio. biz
i

i

ll.

lnformacjepodstawowe
1' Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamowien wę'cloxoKs
KRAJ śń.ź o. o.,

Viłciąg z Regulaminu,

podwykonawców.

opis przedmiotu zamówienia

1.

Pzedmiotem zamÓwienia jest:
Ę9n1o1t nomp głównego odwadniania typu oW_25oAM/9 i oW_25oAM/5
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek Piekary Ruch Bobrek

-

2'
lV.

Szczegołowy opis pzedmiotu zamÓwienia oraz wymagania prawne
w Załączniku nll do sl\^tz.

i

techniczno - uzytkowe określono

okresobowiązywania umowy, termin_orazzasady realizacjizamówienia iwarunkigwarancji:
1. okres obowiązywania umowy: do 16 tygodniod dnia zawarcia
2. \Afumagany okres gwarancji wynosi: minimum 12 miesięcy odumowy.
daty'przekazania Zamawiającemu

maszyny po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokument-em odbioru.
SzczegÓłowe zasady realizaĄi zamówienia i warunki gwarancji zostały okreŚlone w Załączniku
nr 1 do slwz - opis pzedmiotu zamÓwienia'

3.

V'

o

którym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o. w Profilu l'labywi:y.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci składania otórt ózęsciowych. Składana
ofeńa winna
obejmowac cały zakres rzeczowy zamÓwienia.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamiezazawrzec umowy ramowej'
ZamawiĄącv nie dopuszcza mozliwoŚci powiezenia częŚci zamÓwienia do wykonania przez

!
!
6'
lll.

'

zwanym dalej Regulaminem.

2'
3'

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
o zamÓwienie mogą ub.iegać się \A/ykonawcy, ktÓzy spełniają warunki dotyczące:

1.
2.

posiadania wiedzy i doŚwiadczenia,
posiadania uprawnień do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynnoŚci
tj.: do wykonywania
usług remontowych maszyn i urządzen, ich elemeniow i podzespołÓw ouoowy zwykłej
uzytkowanych
w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczy ch, to znaczy:
1) są Producentem uządzenia lub jego upoważnionym przedstawicielem, ktÓrego pzedmiot

lub

2)
lub

zamÓwienia dotyczy,

posiadają autoryzację Producenta urządzeń, ktÓrych pzedmiot zamÓwienia
dotyczy do

wykonywania ich senłisÓw (napraw), remontÓw,

3)

posiadający ocenę. zdolnoścido wv'!o11nia remontu, wydaną przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzającą zdolnoŚc Wykonawcy do prowadżenia remontów w zakresie
nie
mniejszym niz pzedmiot zamÓwienia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

3.
4.

S

e

k re t a

zamÓwienia,
sytuacj i fi nansowej za pewn iającej wykonan ie zamÓwien ia,
niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne
z wyjątkiem pzypadków gdy uzyskali oni pzewidziane prawem zwoinienie, odroczenie,
rozłozenie na
raty zalegĘch płatnoŚci lub wstzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
orj"nu,

z
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

nieznajdowania się w'stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem \A|konawcow, ktorzy po
ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyiokiem .ąou
układ'nie
pLewiduje
1"z"li
zaspokojen ia wiezyciel i poprzez likwidację majątku lpadłógo.

oce'n9 warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia na
podstawie złoŻonych przez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego
aórimento*.

Wykonawca moŻe po.legaÓ. - na wiedzy i d-oświadczeniu, potencjate technicznym,
osobach zdotnych
do wykonania zamówienia lub zdotnościach finansowych - innych podmiotÓw, niózabznie
od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w tdt<ie1 sytuacji zoboiiązany jest
udowodnió
zamawiającemu, iŻ bęĘie dysponował zasobami niezbędnymi' do ,ńtiric1i zamÓwienia,
w. szczegolnoŚci prze.dsĘwiając w tym celu pisemne zobowiązanie'takich podmiotÓw
do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich'przy wykonywaniu
zamowienia.
v!.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w cetu potwierdzenia
spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:

1.
2'

3'
4'

oświadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złożonena druku Formulaza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; '
aktualnego odpisu z Maściwego rejestru a w stosunku do osob fizycznych oświadczenia
w zakresie nieznajdowania się w stanie.likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem Ńytońa*cow,
rtoĘ |o
ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeii
układ nie
pzewiduje zaspokojenia wiezycieli
likwidację ma.;ątxu upadłegó, wysiawionego nie
'popzez
wcześniejniż 6 miesięcy pzed upływem terminu sńłaoanib'ofeń, a olJ wyr<bnawcÓw," ktÓ,iy
prowadzą działalnośćna podstawie innych dokumentów
- ten dokumeni,
oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatków lub uzyskaniu pzewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłozenia ńa raty zaległych płatnościluo wśtrzymanie w
całości
wykonania decyzji organu złoŻone na druku formulaza-ołertowego stanowiące!,o Załącznik
nr 2 do
st\ /z,
oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu pzewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstzymanie w całościwykonania decyĄi właściwegoorganu' złozone
na
druku formulaza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slwz.

JeŻeli Wykonawca ma s.i9lzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej Potskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 2-4 składa dokumenty wystawione w'kraju,
* "xtory, ni,
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt 2-4 sfosu7'e śięodpowiednio.

Wsv1tkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają byĆ składane w formie oryginału tub kopii
z oryginałem" prz7-wyiońańcę fub przez osoby ipowaznione do jego
'być składane
reprezentowania. Pona.dto, dokumenty sporządzone w
1ęzy*u o'bcym ,r"źą
*i*
z tłumaczeniem na język polski.
poświadczonej ,,za zgodnoŚć

vil.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania
usług
w zakresie nie mniejszym niz pzedmiot zamÓwienia.

Zamawiaiacv żada odpowiednio:

1. W pzypadku Wykonawcy będącego Producentem uządzenia lub jego
pzedstawicielem,
ktorych pzedmiot zamÓwienia dotyczy:

1) oświadczenie \iWkonawcy, ze jest Producentem maszynlurządzeń lub jego

upowaŻnionym
upowaznionym

pzedstawicielem, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 3 db slWZ,
Wykonawca działający jako upowa_Żniony pzedstawiciet Producenta winien do ofeńy dołączyć
upowaŻnienie wystawione przez Producenta maszyny, urządzenia lub podzespołu' będĘcego

pzedmiotem remontu,
lub
2. w pzypadku \Alkonawcy nie. będącego Producentem, upowaznionym pzedstawicielem Producenta
maszyny lub uządzenia, ktÓrych pzedmiot zamÓwienia dotyczyj a 'posiadającego autoryzację
Producenta:
1) oŚwiadczenie Producenta maszynyluządzenia/podzespołu/elementu, ktÓrego pzedmiot
zamÓwienia dotyczy lub jego upoważnionego pzedstbwicieló o udzieleniu'\AĄlkonańcy autoryzacji
do wykonywania remontow maszynturządIeńipodzespołÓw/elementow w zańresie nió mnie1szyń
niz pzedmiot zamowienia w danym postĘpowóniu oraz w okresie nie krÓtszyń niż okres redtizźc1l
zamÓwienia,

lub
3. w pzypadku \Afikonawcy nie będącego Producentem maszyny lub urządzenia ktÓrych pzedmiot
zamÓwienia dotyczy i nieposiadającego autoryzacji Producenta:

S e k ret a

n
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ocenę zdolnościzakładu remontowego d9 wykonywania remontÓw maszyn i urządzeń
w zakresie nie mniejszym niz przedmiot}amÓwienia, wyoaną przez akredytowaną
leoniistr<ę
certyfikującą w obszaze oceny dobrowolnej, ważnej w dniu'składbńia oreń.
Wykonawca może pol.eg?ć. - n? wied1v i doświadczeniu, potencjate technicznym, osobach
zdolnych do
wykonania zamÓwienia lub zdolnoŚciach finansowych - innych'poamioto,w ńieźateznie
od
cha?akteru
pJawneqo. łączących go z nimi stosunkÓw. Wykońawca w iakiej sytuacji
źooi*Ąrrry jest udowodnić
1)

Zamawiającemu, iŻ będzie.dysponował zasobaini ni.ezbę'dn1lmi aó reiatizaó1iźiińońhniai ia
szczógo|rosói
pzedstawiając w tym celu pisemne zo.bowiąz.anie tdkicll podmiotÓw óo oddania
ńu ao awóiićji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nibn przy wykonywaniu zamowienia'

vilt

lx.

W ceIu potwlerdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku
nr 1 do SIWZ,
?amawiąiagv wvmaqa również dołaczenia do ofeńv:
1. oŚwiadczenia \Arlkonawcy o spełnieniu w1rrnagar'r zawańych w Załączn|ku nr 1 do Sl\M złoŻone
na druku formulaza ofertowego stanowiąceg o Żałącznik nr z oo SIWZ.
Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspótnie ofertę.
1. \Atlkonawcy mogą Wspolnie ubiegać się o udzielenie zamowienia, w tym pzypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚÓ za niewykonanie umowy i wniesienie zabezpiecz.enia' nalezytego wykonania
umowy.

2'

W pzypadku, o ktÓrym mowa w ust.'l' \Ąfukonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowińia w postępowaniu i zawarcia umońy

w

z

sprawie zamówienia publicznego Wszelką korespondencję związaną
prowadzonym
postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowibnym peinomocnikiem.
W pzypadku, kiedy ofeńę składa kilku Wykonawóow wspolnie, ofeńa oiaz
załącznikimuszą
byÓ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przeż tych \AfukonawcÓw'.iyśtłi"
lu6 osoby reprezentujące
poszczegÓlnych \Al!konawcÓw składających ofeńę wspÓlną.
W pzypadku, kiedy kilku Wykonawcow składa ofertę ńspóinie, do ofeńy nalezy załączyć:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych pzedstawi-cieli ńszysiriin pozostałych
\Af konawcow,

3.
4.

i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzĄące, ze nie otwańo jego li[widacji'ani nie ogłosźono
1ego
upadłości,nie zalega
uiszczenie.m podatkÓw, opłat, słłioexna ubezpieczen-ie społeózńe
i zdrowotne
9lb9, że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenij na ńty
zaległych płatnoŚci.lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie pzedmiotu zJmor,iienia indywidualnie
przez kazdego z \AlVkonawcow, zgodnie zZałącznikiem nr 4 do SIWZ.
\AĄlkonawcy wspÓ.lnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą
wykazac, ze warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych'oó wykoninia zamÓwienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą ókolicznoŚć załączyÓ odpowiednie dokumenty (jezeli
są wymagane)' JeŻeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone pzóz zańawiającego warunkimbzna
przedłoŻyć tylko dokumenty jego dotyczące.
W pzypadku wyboru
.wsp.Ólnej ofeńy \Ą/ykonawcÓw, Zamawiający moze zaŻądac pzed zawarciem
llmowy, umowy regu lującej wspołpracę tych \AfikonawcÓw.
2) dokumenty

z

5.
6.
x.

opis przygotowania ofeńy

1.

Do ofeńy nalezy dołączyc:
Formulaz o|ertowy sporządzony zgodnie z Wzorem _Załącznik nr 2 do
oŚwiadczenia i dokumenty, o ktÓrych mowa w pkt Vl, Vll, Vltl, lx s!Wz.

1)
2)
3)

Pełnomocnictwa, o ile umocowanie dla osob'podpisujących ofeńę nie wynika z dokumentÓw
Ęestrowych.
\Afikonawca moŻe złoŻyÓ tylko jedną ofertę.
ofgrtę .w postępowaniu o udzielenie zamówienia nalezy złoŻyc w jednym egzemplarzu wyłącznie

2
3.
4.
5.
6.
7.
B.
S e k re ta

slwz.

w formie pisemnej.

oferta oraz wszystkie załączniki muszą być spoządzone W języku polskim, a dokumenty spoządzone
w innym języku wjnny byĆ pzetłumaczone przez tA/yt<onawóę-na języt< polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.

oferta powinna byc zaopatzona W spis wszystkich pzedkładanych dokumentÓw
(załącznikÓw).

i

oŚwiadczeń

Vłlkonawca w formulazu ofertowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.

oferta, wszystkie oŚwiadczenia

do reprezentowan ia

\A/y

i

załączniki wymagają podpisu osÓb

konawcy zgod n ie z wy magan

Upowaznienie do podpisywania ofeńy

i do

ia

mi Lstawówy mi.

wys1ępowania

w postępowaniu w imieniu

nalezy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikaÓ z pzedsiawionych dokumentow.

z
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9.

Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (pzed jej złozeniem) muszą być naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofertę'
'10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty oyły
koiejno ponumerowane. oferta powinna byc zszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez ZamawiĄącego (np. prospekty reklamowe
'
o firmie, jej

działalnościitp.) nie podlegają ocenie'

12. Wszystkie dokumenty i oświadczónia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byó
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 'zgoanośe z orygńałem'poez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowa-nia,
't3. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełńienie pzez

Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwien'wymagah określonych pzez
ZamawĄącego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktÓrym Lpłynąłtermin składania ofert.
14' TreŚĆ ofeńy musi odpowiadac treści Specyfikdcji lsioinych WarunkÓw Zamowienia,
'15. Cena ofeńowa musi byc określona w PLN, podana
wtabeli formulaza ofeńowego, jako cena netto
i-brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
16. Cena ofeńowa musi uwzględniać wszelkie koszty żwiązane z reilizaciąprzedmiotu zamówienia.
17. JeŻeli \Afukonawca zamierza zamieŚcić w ofercie informacje nęoióó ta;eńńicą pzedsiębiorstwa
wrozumieniu pzepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. bz.U.'z 2O1ór" po.. ioto; nie
pózniej niz w terminie składania ofert, musi zamieścicadnótaóii ra;emnica przedsiębiorstwa
ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w śpisietreŚci nalezy póoae numery
stron zawierające..informacje objęte tajemnicą pzedsiębiorstwa. Tajemnica pzeósiębiorstwa nió
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kazdy zainteresowany moze
legalnie
poznac. W szczegÓlnoŚci nie moŹna zastzec: nazwy i adresu \Afukónawcy, informat1i
ootvczócvcń
ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwaranc.|iiwarunków płatności.'
Wadium
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

XI

xlr.

Zabezpieczen ie na leżytego wyko nan ia u mowy
ZamawiĄący nie wymaga wniesienia zabezpiecżenia nalezytego wykonania umowy.

xlil.

Kryteria oceny ofeń isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.

1.

się

Jedynym

kryterium, ktÓrym Zamawiająóy będzie
kierował przy wyboze ofert
jest cena netto pzedmiotu zamÓwienia
- 1OOo/o'.
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeĄ nie podlegające odzuceniu.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ofertó z óena na.1nizszą'wedłJg'okreŚlonego w ust. 1 kryterium'
oferta najkozystniejsza moŻe zostać wybrana w toku licytacji ustne] lub negocjicji. Celem uzyskania
ostatecznej ceny Zamawiający pzewiduje mozliwośćprzóprowa'dzenia -uzgodnień prowaózących
do obnizenia cen z \A/ykonawcą, ktÓry. złaŻyłnajkozystniejszą ofertę zgodń
s 26 Regutaminu.

?
9
4.

'

Zaproponowanie w toku uzgodnień mniej kózysinyclr dla Zamawiająteg-o waiunkow i cen zostanie
potraktowane jako zmiana ofeńy w rozumieniu 23 ust. 10 Regutaminu. $

xtv

Warunki umowy itermin płatności
1. lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku
nr 5 do SIWZ.
2. Termin płatnościwynosi 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu pzedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częŚci' na podstawie
dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie pzedmiotu zamÓwienia w całóścilub ózęści np.
protokołu odbioru pzedmiotu zamÓwienia potwierdzon ego przez WĘGLoKoKs
KRAJ sp. z o.ó.
3. V1Ąlklucza się stosowanie zaliczek i pzedpłat.

XV

Termin związania ofeńą :
\Ąfukonawca jest związany_ofeńą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłuzej niz
60 dni
od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się- wraz z upływem terminu

1.

2.

składania ofeń.

Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
pzedłuzanie Njeq1le1 jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za -zasadie, jeśtulrawniońy
do wystąpienia do \A|konawcÓw z wnioskiem o piżedłuzenie terminu związania ofertą o
okreś
do 60 dni.

xvt

Termln imiejsce składania ofeń:

1.

S

e

k re ta

ofeńę nalezy złoŻyc w jednym egzemplazu, W nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu

w zaklejonej kopercie w następującym miejscu:
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Brama główna -wiazd do Ruch Bobrek
25.05.
do dnia .........2020r.
do godz. 09:45
z

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarówno osobisfego składania ofeft przez WykonawcÓw,
jak rÓwnież składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.
kiem

Postępowanie o udzielenie zamowienia nr PRZV2348 pn.
Remo nt pom p głównego odwadn lanta typ u ow-250AM/9 ow-250A M/5
dla WĘGLo KOKS KRAJ s p. z o.o. KWK Bo brek Pieka ry Ruch Bob re k
10:00
Nie otwierać
dniem 25.05. 2020r, do
oraz nazwą i adresem \Ąfikonawcy
odpowiedzialność za właściweoznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
Qferty powinny byĆ zaĘestrowane i pzechowywane w wirunkach źapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.
\AĄlkonawca moze pzed upływem terminu składania ofeń zmienic lub wycofac
ofeńę'
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia \Ałkonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
W pzypadku ofeńy złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwroconJ na adres \Affkonawóy _ oeż
1e1
rozpatzenia.
Pzyjmujący ofertę w sytuacji, w ktÓĘ opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia zamieszcza
na.wykazie złoŻonych.ofeń stosowną adnotację. W takim pzypadku Kómisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie'
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofert.

2.
3.
4.
5.

b.

7.

B.

otwarcie ofeń.
25.05.
otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw dniu ...............2020r.
10:00
o qodz. ..........
1 otwarcie
2.
ofeń jest. niejawne i'następu;e_6Ę6ffil6upływie terminu ich składania z tym, Że
dzień, w ktÓrym upływa termin składania ofert, jest dniem ich oŃarcia.
3. lnformacja z otwarcia ofert z-ostanie pzekazana \Ą/ykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, po
upzednim zwrÓceniu się do ZamawiĄącego za pośrednictwem poczty elektrońicznej.
4' WczęŚci niejawnej Komisja Pzetargowa:
1) stwierdza iloŚó otzymanych ofeń,
2) otwiera ofeńy w kolejnościich zarejestrowania,
3) podaje nazwy (firmy) oraz adresy \ĄłkonawcÓw, a takŻe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji iwarunkÓw płatnoŚci zawartych w orórtacn. b'eny ofert
nie podaje się w sytuacji, kiedy formulaz ofeńowy określonyw Sl\M źawiera powyzej 30
fozycji
jednostkowych,

XVII

cen

xvilr.

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.
1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-90b Bytom,
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,i

tub

-

drogą elektroniczną na adres: k.dziurkowska@weglokokskrai.p|
uzupełnianie dokumentów;
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-90S Bytom, tub
faksem
na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytu cji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
faksem na nr (+48) 32718-11-75,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom ien ia, wezwan ia o raz informacje będzie przekazyw ał wykon awcom :
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
c) drogąelektroniczną:
* na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
na stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcy-weqlokokś.'coio.blzl

b)

S e k reta
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2'

WĘGLoKoKs KRAJ Sp.zo.o

psobą udzielającą informacji dotyczących pzedmiotu zamÓwienia ze strony ZamawiĄącego jest:
fTtarzy na Dziu rkows ka - ma il : k.dzi u rkowska@weq lokoks krai. pl
Wyjaśnienia udzielanesą od p@

xrx.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1' Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc pzekazvwane zgodnie z opisem zawańym
2' \Afukonawca moŻe.zwrÓciÓ się do Zamawiającego wo Sl\^Z.
wyjaśnienie treścislWZ' ZamawiĄący jest
zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaŚnień, ónyoa ze
$iosba o wyjaśnienie tiesci srvlz wpivńęła
!o Zamawiającego na mniej niz 6 dni pzed termińem składania ofert.
3' TreśÓ zapytań (bez ujawniania ŹrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak
odpowiedzi o.znacza podtzymanie stanowiska zawańego w Sl\M.
1
5' W uzasadnionych pzypadkach Zamawia1ący moŻe
pieo upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treśó sl\^z. Jezeli zmiana ta 1óśt-istotna w szczegolńoŚci dotyczy
kryteriow oceny ofeń,
warunków udziału w postępowaniu lub spośobu oceny ich speńienia. zamźiiĄ|"y
przedłuŻyć
termin składania
czas niezbędny na wprowadz'enie zmian w ofertach' oorbnaną
'or"
w ten sposÓb
9|"Ło
modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

xx.

lnformacje dodatkowe
Zamawiającv nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych'
1 CałoŚć
2'
postępowania p.rowadzona jest w języku polskim, dotyczy tó równiez
wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a \A/ykonawcą.
Pzetargowa moŻe Żądać od Wykoniwóow wy1Jsnień dotyczących treŚci złozonych ofeń.
9 Komisja
4'
Komisja Pzetargowa kaŻdorazowowzywaWykonawcÓw,ktÓrzy
w terminie składania ofert:
niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentow,
1)
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym.terminie, chyba z-e pomimo ich uzupełnienia ńónieczńe'byłoby uniewaznienie
postępowania lub odzucenie ofeńy
5' oŚwiadczenia lub dokumenty podlegijące uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez \AlkonawcÓw na dzień wyznacz'onry przez
Komisję Przetargowa j"kó
dzień uzupełnienia.
6. Komisja Pzetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiaóamiając oiy* rnyr.onawcę.
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 'srrna, niezńoózńió
pówiadamii;ąc o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na' wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba
ze órceptat1a
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych pzez wykońa*'cę na podstawie ust. 4.

xxt

xxil

ia wyn ików przetarg u

Tryb

ieog ra n iczon ego.

1'

-ogłoszen
osoby
upoważnione informują

2.

www.weglokokskrai. pl.
\Afikonawcę, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana
pismem do zawarcia umowy.

n

ił formie pzewidzianej W Sl\^tz, o sposobie
rozstzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznje do publikacji
na stronie
\A|kónawcÓw,

za najkozystniejszą,

ZamawiĄącv wezwie odrębnym

P rzetw azan ie danyc h osobowych.
Zgodnie zart.13 ust.1 iust.2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)
20161679zdnia27
kwietnia 2016 roku. w.sprawie ochrony osÓb fizycznych w zwiążt<i z p-rzetwazańi"ń
o"nych
osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich -danych oraz 'uchylenia oyret<tyńy osl.ioruvr

i

rozpoządzenie

informuje, iz:

1'

o

ochronie danych), (Dz.U.UE'L.żorc:rc.9, zwanego dalej

1ogolne

RoDo, zamaiiiąrcy

Administratorem danych osobowych \AĄlkonawcy jegt WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z
o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich^(4]-94o) -pzy ul.
Ziętki, wpisaną do Rejestru Pzedsiębiorców
"l.
prowadzonego prę|_9_ą9- Rejonowy. w Giiwicach,
-9e1
X rAlldzi'ał Gospodarcźy KĘowego ile1estń
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321" ooo,oo złotych, oóoą.ą podatnikiem
od
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-ooó-łrj-os, decbru:zzo034633;
i
!o1v9rÓw usług
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weólokokskrai.pi' WWw.Weglokokskraj.pl, zwaną dalej

Administratorem.

2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych W WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o.o.'. adres 41-905 Bytom, ul. Konstyiucji 76 adres e-mail: ioó@weolokokskrajJlL,
tel. 32 718 16 67.
3. Dane \Ałkonawcy pzetwarzane będą w celu:
postępowania o udzielenie zamÓwienia;
1) Pzeprowadzenia
\Ałboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia popzez
2)
zawarcie umowy;
S e k ret a

n
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Nr sprawy PPZZI?34B

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

3)
4)

Przechowywania
. doku'mentacji postępowania o udzielenie zamowienia na wypadek
pzeprowadzenia kontroli
pzez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udżelenie zamÓwienia do
archiwum'
P-zebł'tarzanie przekaz.a.nych przez tnrykonawcę danych osobowych moze
dotyóiye ,"pr"r"ntantow
\A|konawcy, właŚcicieli lub pracown ikÓw.
Przebł'tarzanie danych osobowych \Alkonawcy. dokonywane będz]e
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interbsem sfołki jesf końń;;ośc pzeprowadzenia
postępowania

4.
5.

o udzielenie zamÓwienia.

Dane Wykonawcy są rowniez przetlłvazane w celu zapewnienia komunikacji
między stronami,
dokonywania analiz'rynkowych, opracowywania strategii'i prognoz oraz promowania
produktÓw
Administratora, a jeśli.zaszłaby taka potzeba takze vi celu oolnoozenia
I winóyr<ac1i należnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego
w ań. o uśt.t lit.
7
Przetwazanie powyzszych danych osobowych jest niezbęJne rÓwniez do wykonania 0 RoDo'
ciązącego
na Administratoze ob_owiązku prawnego wynińa;ącego
ń
szczegÓlności z ustawy o podatku
-ustańy
dochodowym od osÓb fizy.'cznych i prawńych,
prawo geologiózne i gornicze, ustawy kodeks
larny, ustawy kodeks.cywilny, oraz ustawyo racnunkówościna"podslawieart]6 ust. 1 lit. c) RoDo.
8.
Dane osobowe \A|konawcy pzefutarzane są wyłącznie w zakresie związanym
z realizacją
powyzszych celÓw. Administrator moze udostępnic- Dane osobowe
wyrońa*tv ińnv1n odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpiecżeń oraz dor|adztwa. Dane \AĄlkonawcy
będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie pzepisow prawa
podmiotom
oraz
pzebanrzającym, z którymi Administraior zawaił umowę o powierzeniu
prze[łlarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania pzez nicń zleceń dla
Administratora'
9.
Dane osobowe \Alkonarycy będą pzetwazane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10 \Afikonawca posiada
.prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia,
ograniczenia pzetwazania, prawo do pzenoszenia danych, prawo
wniesienia spzeciwu.
6.

WV.k-o.11wc-q
prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych osobowych
-m9 KRAJ
w WĘGLoKoKs
Sp. z o. o.: adreś;41-905 bytom, ul. Konsiytucji źó aores e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71B 16 67 lub do Prezesi Uzędu ochrońy
óanycn osobowych,

11

ul' Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przebuazanie Pani/Pana danyóh oidoowycn
narusza
pzepisy RODO.
12' Podanie pzez \ĄĄlkonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zambwienia.

xxt!!

Postanowienia końcowe.

1.
2'

Oferta nie podlega zwrotowi.

Nie podlegają ocenie oferty, ktÓre zostały złoŻone pzez WykonawcÓw wykonujących
wczeŚniej
zamowienie dla ZamawĘącego z nienalezytą starannością' a w szczegolnościpotegbjąóycn
-z
na:
niewykonaniu zamÓwienia w terminie
pzyczyn leząóych po stro'nie wyxónawcy,
dostarczeniu towarÓw o niewłaściwejjakośói,

1)
2)
niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,
9) wykonaniu
4)
usługi lub roboty budowanej obarczonei wadą powodującą koniecznoŚć poniesienia
przezZamawiającego dodatkowych nakładÓw finanśowycń,' ' ' '
5) rozwiązaniu umowy z \AĄlkonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie

Wykonawcy' w okresie ostatnich trzech lat pńd wszczęciem p'ostęboń"nia.
Z Ętułu odzucenia ofeń Wykonawcom..nie pzysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.

3'
4'
5'

Dokumentacja postępowania nie podlega uóostlphieniu na zasadaclr okreŚlonych

o dostępie do informacji publicznej.

w pżepisach

Wszelkie koszty związane ze spoządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi \łlkonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załaczniki:
Załączniknr 1

Załączniknr 2
Załączniknr 3
Załączniknr 4

_

Załączniknr 5
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Zakres rzeczowy pzedmiotu zamówien ia
Formularz ofeńowy
oŚwiadczenie Producenta maszynlurządzeń
oŚwiadczenie Wykonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie
lstotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy

: Kata zy n a Dz i u rkowsk a

7

Nrsprawy ppZzt2348

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Bytom, ania A.6,..A5..,

2020r

Przewodniczący

i Przetargowej
Sp. z o.o

KS

ds.

Nlespor

Niespor

ZATW!ERDZAM

WĘGt_

PEŁNoi'tocNlK

Kopaln i:

,

z 0.0.

K:

Z{AKIERO#Ni

ZAKłADU GÓRNlczEGo

4ą

podpis

Góm
u

roneJ

ry

mgr RomanWoln.,KT 159q

S

e

k reta

z

Ko m i sj i p z et a rg owej

: Kata rz y n a

D z iu

rkowska

8

o.

Nr sprawy PR7Ż.l2348

WĘGLoKoKs KRAJ Sp.zo.o
Załącznik nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Remont pomp głównego odwadniania typu oW-25oAM/9 ioW_25oAM/5
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek Piekary Ruch Bobrek

t.

-

Lokalizacja miejsca wykonywan ia usług.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 4.1-905 Bytom, ut. Konstytucji 76.
!ll.

Zakres rzeczory przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia (s-posób wykonania usług) musi spełniaó wymagania wynikające
z aktua!nie obowiązujących przepisów prawa tj.

1)
2)
3)

Ustawy

z

dnia 9 czeruvca 2011 r.

-

Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U.

z 2Oj9

r. poz. 86g)

wrazz aktamiwykonawczymiw zakresie odpowiadającyń przedmiotowizamÓwienia,
Rozpoządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada-zoia i. w sprawie szczegÓłowycń wymagan
dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach gÓrniczych (Dz. Ui 2O1ż, poz'. 11iB),
Rozpoządzenie Ministra Gospodarki z dnla 30 paŻdziernl<a zoóz r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn pńez
pracowników podczas pracy (Dz.U.z2002 r. Nr 191, poz. .1596 zpoŻn.zm.),
W przypadku zmian
{!Ów prawnych, związanych z reatizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamÓwienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w óałyń oiresió' realizacji'umowy.
2

3.

n

h

rzedmiotem zamówienia:

Pompa OW-250AM/9

1 szt.

Pompa typu OW-250AM/5

1 szt.

Czynności wchodzące w zakres remontu:
1)

2)
3)

4)
5)

6)

demontaz pompy,
regeneracja i wymiana zuŻyty ch podzespołÓw,
wymiana uszczelnień,
montaz pompy, docieranie pompy oraz prÓby stanowiskowe,
wykonan ie zabezpieczen ia a ntykorozyj nego,
dostawa
_elastycznych spzęgieł oponowych - Zszt', dla remontowych pomp (Średnica wału
pomp 100 mm, średnicawału silnikow 120 mm).

dławik

2 szt.

kierownica doŚrodkowa
kierownica odśrodkowa

8 szt.
9 szt.

nakrętka wału l

1 szt.

nakrętka wału ll

1 szt.

odzutnik

2 szt.
2 szt.

newka dzielona

1 szt.

pierŚcień Śl

1 szt.

pierścieńuszczeln

I szt

uszczeln
ścianka kadłuba ssawnego
Ścianka kadłuba tłocz

1 szt.
1 szt.

o

'l szt.

Śruba ściągowa

5 szt.

tarcza

1 szt.

2 szt.
ssawnej

tuleja
tu

1 szt.

dławicy

'1

tuleja kadłuba tłoczn
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tuleja uszczelniająca
wał 9o

B szt.
1 szt.

wirnik
wirnik

zamek

B szt.

1 szt.

I

h

iczny

1 szt.

wskaŹnik oleju

2 szt.

częśeido wymiany
wirnik 1 stopnia
wirnik

'l szt.

4 szt.
5 szt

kierownica odśrodkowa
kierownica doŚrodkowa

5 szt.

ścianka kadłuba ssawnego
ścianka kadłuba tłocznego

'l szt.
1 szt.

pierŚcień oporowy
pierŚcień ślizgowy

1 szt.
1 szt.

tarcza odciąŻająca

1 szt.

tuleja kadłuba tłocznego

1 szt.

pierŚcień uszczelniający 1 stopnia

1 szt.

pi erŚcień uszczelniający

1

tuleja uszczelniająca
tuleja dławnicy ssawnej
tuleja dławnicy tłocznej

1 szt.

tuleja dławiąca

1 szt.

tuleja dystansowa
zamek hydrauliczny
wskaznik pzesuwu wału

4

1 szt.
1 szt.

dławik

2 szt.
2 szt.

układ chłodzenia oleju

nakrętkiwału

2 szt.
2 szt.
2 szt.

wskaŹnik oleju
panewka

pokrywa łozyska
pokrywa komory olejowej

4 szt.
2 szt.

korpus ssawny

1 szt.

korpus tłoczny
korpus stopniowy

1 szt.

4 szt.
2 szt.
2 szt.

korpus łozyskowy

odzutnik
śruba ściągowa
korpus odciązenia

V.

6 szt.
1 szt.

Pozostałe wymagania:
1' Pompy mogą posiadac jeszcze inne ukryte usterki ktÓre nie jesteśmy w stanie zdiagnozowac bez
demontazu urządzenia.

Warunkidostawy i odbioru.
1' V1Ąlkonawca zobowiązany jest dostarczyc kompletne uządzenia, nie wykazujące wad
technicznych.

S

e

szl

1 szt.

wał

lV.

szt

'l szt.
'l szt.
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\Arlkonawca zobowiązany jest do zgłosze nia Zamawiającemu gotowoŚc
dostawy uządzenia
z 3 - dniowym.wypzedzeniem (telefońicznie lub faxem) w ierminij uwzględniającym koniecznośc
pzeprowadzenia czy nnoŚci odbiorczych.
\Afukonawca oo9!1'9z.v przedmiot pżetargu-transportem
własnym i

WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

41-905 Bytom.

z

o.o.

rwK

na koszt \A|konawcy - loco
Bonrek-Piekary Ruórr Bobrek - ul. Konstytucji 76,

\Afukonawca zapewni transport włas11 i-na koszt
Wykonawcy: transport do Wykonawcy
remontu lub reklamacii, oraz transport do Zamawiajgcelo po remoncie
lub reklamacji.
wszystkie wymienione erementy pompy winny bye fibrlcznie nowe.

w celu

Wymag

1.

a ne doku menty, które należy dosta rczyó w laz
z przedm iotem zamówien ia.
Po zakończeniu realizacji zadańia (wraz z odbiorem końcowym):

1) ProtokÓł zdawczolodbiorczy,
2) Świadectwo Jakości Wyroou,
3) Kańa Gwarancyjna,
częścii podzespołÓw wymienionych.
I| ]{'!kaz
\Alkaz częŚci i podzespołÓw podlegających zwrotowi,
!) raport z wykonania pomiarÓw -diagnostycznyc'n
6)

T

pzeprowadzonych na stacji prÓb
w oóniesieniu'do charaklerystyki pracy p"ńó'
nowej)' \Afuniki badań stanowiskowych mają potwierdziĆ źgó.ino"Śe ' paiańetróń
z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz nórmańi1at<osciowyńirnlyr.on"*dv
óJ.ń1lłr.i
parametrÓw
lo.milqllgh pompy wyremontowanej od pomiarÓw pbńpv nowej oxrestonycń
(charakterystyka pracy pompy po remoncie

w instrukcji ob_sługi (DTR) muszą mieŚciÓ się w zakresie tolerancji oxresńne1
w normie PN-EN
ISO 9906:2012.

vil.

vilt

Wymagania dotyczące gwarancji :
1' \Ą|magany okres. gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy od daty pzekazania Zamawiającemu
uządzenia po wykonanym remoncie, potwierdzonym dokumentem odbioru.
^ \Alkonawca
2'
gwarantuje nalezyte wykonanie usługi zgodne z wymaganiami
Zamawiającego
zawańymi w całym postępowaniu.
3' okres gwarancji nie może byĆ krÓtszy niz ujęty w niniejszej umowie i wydłuza się go o czas
wykonywania napraw gwarancyjnych.
4' W pzypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad lub usterek nie powstałych z winy
Zamawiającego, \A/ykonawca zobowiązańy jest na własny koszt usunąe zaistniałe
wady lub usterki
do 3 dniod daty zgłoszenia.
5' \Afimienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich
samych zasadach jak pzedmiot umowy.
6' osoby, które będą wykonywac senłisowe czynnościgwarancyjne będą
zdolne do pracy
w warunkach podziemnego zakładu gÓrniczego- wydobyiłającegJ węgiól -iamienny.
W razie
wystąpienia potzeby rea]izaĄi usług sónruisowych Wyxońawóa' oóstard!
Wymagane dokumenty
potwierdzające ich zdolnoŚc.
7' Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane telefonicznie i następnie potwierdzane faksem lub drogą
elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi

obowiązki Wykonawcy.

1'

^
2'

tx.

Po wykonanym remoncie Wykonawca złoŻy oświadczenie, Że wyremontowane
uządzenie odpowiada
dokumentacji techniczno-ruchowej zgodnió z Załącznikiem ni 3 do umowy
DRUK ,,B,,
wzÓr
oŚwiadczenia Pro_ducenta mąszynytinądzenia- 1ezefi dotyczy lub zgodnie zŹałącznikiem
nr 4 do
umowy DRUK ,,C" - wzor oŚwiadczenia podmiotu posiadającego"oc"nę .ooińbs"i
do wykonania
remontu wydaną przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą _iezóti doĘły.
Y.
Poypadku, gdy umowa została źawarta ż ritłóma' iołmiotami , t torźy złoŻyli ofeńę wspÓlną
\Afikonawca oświadcza,ze podmioty te ponoszą solidarną odpowieózialnośe
ziwykonanie u'o*f
(jeżeli dotyczy).

_

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
ZłoŻenie ofeńy W niniejszym postęp-owaniu
Wykonawcy:

1'

jest

rÓwnoznaczne

z

następującym zobowiązaniem

jezeli remont będz.ie wykonany przez Pro{ucenta uządzenia,jego
upowaznionego pzedstawiciela
lub podmiot posiadający autoryzację Producenta'lub jego'upó*"znion"go pzedstawiciela,
\Arlkonawca deklaruje, ze:

1)

remont będący pzedmiotem niniejszego postepowania, wykonany będzie W
sposÓb
gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego -podzespołu/elementu
i nie
spowoduje wytwozenia nowej maszynytuządzenia _ w zwiĄzku'z tym iiie
będzie
dokonanie ponownego wprowadzenii ńyrouów do obrotu, zgodnie z'aktualnie
'y*'g"nu
ooowiązuiącyń

stanem prawnym,
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2)

2'

x.

wyremontowany podzespoł/element odpowiadać będzie DTR/Instrukcji
użytkowania, na
podstawie ktÓrej maszy nal uządzeni" nyły eksploatowane
pzed remontem,
jeżeli remont będzie wykońany prżz Wykoili*.ę'poii"oającego
ocenę zdolnoŚci do wykonania
remontu, wydaną przez akredytowaną jednostkę cóńyfikującą,
Wykonawca deklaruje, ze:
1) remont elementu/podzespołu oĘoący pżeomioteń niniejszego postepowania, wykonany
będzie zgodnie z dobrą prakiyk|- inzynierską, z zastosońaniem
oryginalnych części
zamiennych wykonanych wg. ryśunxu Producenta maszynylurządzenia
oraz części
zamiennych katalogowych wykonanych Wg.
inneio' poo-lńótu niŻ producent
rysunku
maszynylurządzenia ujętych w wykizie cżęsci zamiennych'
oinliństrur.c.;i
maszynylurządzenia lub ceńyfikowanych częsbi zamiennycń .uośtviu"vinycrr'z uŹytkowania
i katalogowymi, o tych samych parameirach technióznycń, -.'póńi'"ją.v"n oryginalŃńi
wymagania
aktualnych,norm i pzepisÓw, posiadających certyfikaty zgodności potwierdzające
spełnienie
powyzszych wymagań, wydane pzez akredytowane'jeJnostki
ó.irtviił'ią"".'u"'żyń"_iuń
uządzenie, w których zastosowany zostańie wyremontowany elemenUpodzespÓł
będą
posiadały poziom bezpieczeństwa,
najmniej pbziomowi oe'zpióczeństwa Wymaganego
io
pzez pienruotne regulacje będące podstawąwprowadzenia maszyny
uią,azeniado obrotu,
2) remont będący pzedmiotem ninieJszegó
iostepówania, wykonany
będzie W sposob
gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego 'podześpołu/elementu
.
i nie
spowoduje wytwozenia nowej maszyny uządzenia w zwiĄzku'
z tym iiie będzie
dokonanie ponownego wprowadzenió ńyrobów do obrotu, zgodnie
'y'"g"n"
z'aktualnie obowiązującym
stanem prawnym.

obowiązki Zamawiającego.
1. Wskazanie miejsca odbioru pzedmiotu Umowy do remontu.
|' Przygotowanie do transportu uządzenia'

3'
4'
5'
xt

zo,o.

Kierowanie do remontu uządzeń-posiadających zaświadczenie
fabryczne lub deklarację zgodności.
ZamawiĄący potwierdzi pisemnie moŻlińóŚĆ przystą|ńni, p=".
Wykonawcę do wykonania usług
gwarancyjnych i senłisowych.
Udział w protokolarnym odbioze pzedmiotu Umowy po wykonanym
remoncie.

Zakres odpowiedzialności Zamawiającego:
1. ZamawiĄący zobowiązany jest do:
1) zapewnienia warunkÓw bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li
Wykonawcy na terenie Kopalni
w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - pńwo
geótogiczne igo'nbż",
za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Gońiczego, n" i*nń ktÓregó
u.łG
jest Świadczona,

2) eksploatowania

2'
3'

maszyny, urządzenia

podzespołu, zgodnie

z

zasadami określonymi

'
.lub
w dokumentacji tech
n iczno-ruchowej prod ucenta.
Zamawiający poinformuje \Afikonańd; zasadach ewidencji osÓb pzebywających
na terenie zakładu
gÓrniczego'

W razie

zaistnienia wypadku na terenie zakładu Zamawiającego, ktoremu uległ pracownik
o zdarzeniu najblizszą osobę
kierownictwa zakładu gÓrniczego Zamawiającejo, właściwądla wykonywanych
przez \Ąlkonawcę
serwisowych, w.celu.spełnienia wymagań ań. l lg ust. 3 Ustawy nrańo
cóońgiczne i GÓrnicze.
'4' Pr?c
Zabezpieczenie Środkow technicznych-zwi{zanych z rozła,dunkiem i maga.yno*"n)"'.
5' Udział w odbioze oraz protokolarnym potwieroźeniu dostiwy pzedmiotu
6. Bieząca eksploatacja zgodnie z insirukcją opracowaną pzóź prooucenta. zamowienia.

xil.

\Ąń7konawcy, osoba dozoru ruchu Zamaw.iającego winna powiaobinic

Realizacja przedmiotu zamówien ia:
obowiązywania umowy: do 16 tygodniod dnia zawarcia umowy.
1 okres
2.
Termin realizacji obejmuje rÓwniez czas
]) ootzeony \ńĄlkonawcy na odbiÓr podzespołÓw.
2) niezbędny na przep.rowadzenie przez Zamawiającego czynnoŚci odbiorczych po
zakończeniu
remontu. W pzypadku braku mozliwoŚci odbioru 2-wińy Zamawia1ąc"óo
i"iiliń realizacji zostanie
:

4'
5'

odpowiedn io wydłuzony.

o terminie odbioru uządzenia do remontu \Ań/konawca ma obowiązek poinformowania wskazanych
y zleceniu pracownikÓw Kopalni niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia.
Podstawą rozpoczęcia jednostkowej usługi będzie ztecenie pzekazane \A/ykonawcy
drogą
elektroniczną lu! faxem zgodnie zó wskaźanióm w niniejszej' umowie.
Pzekazanie zlecenia
w sposÓb okreŚlony w umowie uznaje się za sruteczńe jego dostarczenie. o zmianach

\AĄkonawca ma obowiązór poińrorm ować Zamawiaj-ącego.
_ teleadresowych
6'
o zakonczeniu remontu uządzenia ńryrohawca zawiadomi nieńiocźnie Zamawiającego

elektroniczną lub faksem na adres lub nr podany w zleceniu.
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7

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić ZamawiĄącego o kazdej zmianie planowanego terminu

zakończenia remontu (co najmniej w dniu poprzedzĄącym termin planowanego zakończenia
remontu).

Ó.

9.

10

11

12
13

Wykonawca ponosi koszty wynikające z nieuzasadnionego przybycia ZamawiĄącego iilub jego
przedstawiciela w celu udziału w odbiorze przedmiotu remontu.
W dniu zakonczenia remontu Wykonawca musi posiadac Wymagane przez Zamawiającego
sprawozdanie z przeprowadzonych prÓb i badań.
Po dokonanym remoncie Wykonawca umoŻliwi przedstawicielowi Zamawiającego przeprowadzenie
odbioru technicznego, w tym prÓb stanowiskowych na terenie swojego zaldadu lub w innym miejscu,
ktore wskaŻe w zgłoszeniu zakończenia remontu.
Zamawiający zastzega sobie mozliwośc weryfikacji wynikow zawartych w sprawozdaniach poprzez
prÓby i badania sprawdzające na stanowisku prob wskazanym przezZamawiającego.
Proby i badania sprawdzające stanowią nieodzowną czynność remontu wliczoną w jego cenę.
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wymienionych częŚci i podzespołów po wykonaniu
remontu.

14
15

Po wykonanym remoncie wraz

z

przedmiotem zamowienia Wykonawca dostarczy dokumenty

wymienione w częściVlZałącznika nr 1 do SIWZ.

Za datę wykonania usługi remontowej przyjmuje się datę podpisania przez obie strony Protokołu
zdawczo-odbiorczego z odbioru urządzenia zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
umowy (DRUK A).

Sekretaz Komisji

P
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: PRZZ|Z}4B

FORMULARZ OFERTOWY
MiejscowośĆ

Data

Wykonawca,
a w przypadku oferty
wspólnej Pełnomocnik

Dane Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę
wspólną _ członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
WykonawcÓw
składających ofertę
wspÓlną

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Właściwyurząd
skarbowy
(nazwa i adres)
Status przedsiębiorcy
(Mikroprzedsiębiorca /
Mały przedsiębiorca /
Średn i przedsiębiorca/
DuŻy przedsiębiorca)
Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu

Do: WĘGLoKoKs KRAJ

Sp. z o. o.

ul. Gen. J.Ziętka,41-940 Piekary Śląskie

KWK Bobrek-piekary

Wzwiązku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn
Rem91t-pomp głównego odwadniania typu oW_25oAM/9 i oW_25oAM/5
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWKóobrek
Piekary Ruch Bobrek

-
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oferujemy wykonanie pzedmiotu zamÓwienia zgodnie z wymaganiami
ZamawiĄącego W Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZńÓwienia za cenę:

1

Tyrp,remontołuanego urządzerłia

l|ość

Pompa głÓwnego odwadniania typu

'1

ow-250AM/9

Ęompa głównego odwadniania typu

Wańośćnetto
PLN

szt.

Działając w imieniu WykonawcyA/Vykonawcow występujących wspolnie
oświadczam,że:
podałem cenę ofeńową, ktÓra zawiera wszistt<ie (o!źty poniesione
w celu nalezytego wykonania

2.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
B)

zamÓwienia,
oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami
Sl\ĄZ,
akceptuję termin oł1t19s9i, ktÓry wynosi 60 dni kalenóarzowych od
daty wpływu faktury
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. o.o. wystawionej po wykonańń pzeomiotu
zamÓwienia w całoŚci
.z

lub w częŚci, na podstawie dokumentu. ffiie'roźa;ą."gó nalezyte wykonanie pzedmiotu
zamówienia w całoŚci lub częŚci np. protokołu odbioru
i'ńo'iotu źamowieńia potrruierozonego
pzez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
oferowany pzedmiot'za.mÓwienia spełnia wszystkie wymagania określone
w SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ.oraz akceptuję jej postanowien-ia, w tym lstotne postanowienia,
ktÓre

zostaną wprowadzone do umowy

-

bez zastrzeŻeń, a W szczegÓlności warunki realizaĄi

zamowienia opisane w Załączniku nr 1 do sl\^tz,
oferowany pzedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw
osÓb tzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla \Ą/ykonawcow, zamieszózo,ną na stronie
www.weqlokokskrai.pl

Że w pzypadku .zawarcia umowy, zapoznam
\AĄlkonawcy z ww' lnstrukcją,
9.r9z,

e)

zapoznałem
Sp. z o. o.

Działając w

m ie n

się

z

wyciągiem

z

i

i

osoby realizu.;ące_umóĘ po

Regutaminu udzielania zamowień

u VlĄl ko nawcy/Wy ko n awcÓw wystę

1) jeŻeli remont

p uj

ących

ws pÓ

l

n

w WEGLoKoKs

ie oświad czam, że

stronie

KRAJ

b.ędzie wykonany pfrzez iroóucenta uządzenia, jego upoważnionego
przedstawiciela lub podmiot posiadający autoryzację Producenta
iud;ógo upoważnionego
pzedstawlciela, oświad czam, Że:
a) remont będący pzedmiotem niniejszego postępowania, wykonany
będzie W
gwarantujący'bezpieczną eksploatację wyremontowanego -podzespołu/elementu sposÓb
i nie
spowoduje wytwozenia nowej maszynyluządzenia
- w zwiĄzku' z tym nie będzie Wymagane

b)
2)

.b)

z

:

dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z'aktualnie
obowiązuj{cym
stanem prawnym,
wyremontowany podzespÓł/element odpowiadać będzie DTR/Instrukcji uzytkowania,
na
podstawie ktÓrej masz y nal uządzen ie były e ksploatowi ne pzed
remonteń,

jezeli remont będzie wykonany prz1z Ńyroniwcę posiioa;ąGego o."i'ę
zdotnoścido
wykonania remontu, wydaną pzez akredytbwaną jełnóstkę ceńyfilującą,
oś*iaa".am,że:

a)

S e k reta

Wartośćbrutto
PLN

1 szt.

ow-250AM/5

3

$tawka
podatku
VAT %

okreŚlonymi przez

remont elementu/podzespołu będący- pzedmiótem ninie.;szego p'o'tópo'unia,
wykonany
będzie zgodnie. z dobrą praktyką inzynierską, z zasfosońaniem óryginalnyctr częsói
zamiennych wykonanych wg. rysunku Producenta maszynylurządzen-ia oraz
zamiennych katalogowych wykonanych Wg. rysunku innego' poomiotu niŻ producent
".{s"i
maszynyluządzenia ujętych w wykazie cżęsci zamiennycń otRlinstrułcii uzytkowania
maszynylurządzenia lub certyfikowanych częścizamiennycń substytucyjnych'z
oryginalnymi
i katalogowymi, . o tych samych parameirach technióznych,
śpełńi'a;ąóycn ńimagjnia
aktualnych norm i pzepisów, posiadających ceńyfikaty zgodności potwieroĄące
śpełn"ienie
powyzszych wym-qgań, wydane pzez akredytowane- jednostki córtytiru1ące. 'Maszyna
lub
uządzenie, w których zastosowany zostańie wyremontowany elemeńłpoozespół oęoą
posiadały poziom bezpieczeństwa, co najmniej
foziomowi beżpieczeństwa wymaganego
przez pienvotne regulacje będące podstawąwprowadzenia maszyny
urządzenia dó obótu,
remont będący pzedmiotem niniejszegó postepowania, *ixonany' oęo'i" w
-podzespołuielementusposob
gwarantujący
eksploatację
wyremontowanego
i nie
-bezpieczną
spowoduje wytwozenia nowej maszyny urządzenia w zwiĄzku' z tym liie ńędzie
wymagane
dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów do obrotu, zgodnie z'aktualnie
obowiązuj{cym
stanem prawnym.
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4'

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.

Działając w imjeniu \A/ykonawcyAĄkonawcÓw występujących wspÓlnie oświad
czam, że:
'
'1) posiadam niezbędną wiedzę
i doświadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansow-ej zapewniającej *yr.on"ńi"'.amÓwienia.

5'

D.ziałając w imieniu \AfikonawcyAAłkonawców występujących wspolnie
oświad czam,że:
nie zalegam z uiszc.zaniem podatkÓw, opłai lu'd si<łaóer na' uoJ'piec'enń
społeczne i zdrowotne

1)

2)

z wyjątkiem pzypadkÓw, gdy uzyskalioni pzewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w całościwykonaniadecyzji*ł"s.i*"go
organu'
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem rnryłoiJwóów,
ktÓrzy po ogłoszeniu

upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnyń postanowieniem sądu, jezeli
układ nie

pzewid uje zaspokojen ia wiezyciel i popzez kwidacĘ m jJątt<u u padłego.
li

6'
*

**

Działając w imieniu \AfikonawcyAAfokonawcÓw występujących wspÓlnie
oświad czam,

1)
2)

jestem czynnym podatnikiem podatku bo'iow'arow

i

NIP: ...
jestem zwolnionym podatnikiem podatńu od towarÓw i
usiug'

usług o

ńu'.rz"

że*:

identyfikacyjnym

niepotrzebneskreśIić
wypełnia Wykonawca

7.

oświadczam, że jestem związany ofertąpzez okres 60 dni.

Załącznikami do niniejszej
Nazwa nr dokumentu:
1.

ofeĘ są dokumenty

wymie nione w pkt. ............
nr strony w ofercie

SIWZ

2.
3.

4.
5.

(pieczęc i podpisy osoby/osob upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

S e k ret a

z
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Nr sprawy PP'ZZI?34B

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.
Załącznik Nr 3 do SIWZ

Miejscowośc

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczen ie
Adres siedziby

ośWlADczEN lE PRoDUcENTA LUB UPoWAŻn lorueoo PRZEDSTAWIcIELA PRoDUcENTA
Dotyczy:
(podać nazwę postępowania)
nr sprawy

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres sledziby
Wykonawcy

oŚwiadczamy' ze jesteśmy Producentem uządzenia / upowaznionym pzedstawicielem
Producenta* tj.
podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy Prawo Geologiczne
i Górnicze wraz z rozporządzeniami z niej
wynikającymi do wykonywania remontÓw miszyn/ urządzeńt podzespołów, ktorych przedmiot
zamÓwieniJ
dotyczy, w tym w szczegÓlności do dokonywania oceny zgodności'zdokumeńtacją
techniczną ota typu
uządzenia objętego postę powa n ie m.
*

niepotaebne skreŚlic

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do repreze ntow

S e k reta

rz Ko m i sj i P rz et a rg owej : Kata rz y n a

Dz iu

rkows k a
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a Wykon awcy)
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Nr sprawy PRZZ|2348

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.
Załącznik nr 4 do SIWZ

MiejscowośÓ

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWA DczEN E vuYKoNAWcY Ws PoLN E
stĘ o zAMoWlENlE
l

l

UB

!

EGAJĄC EGo

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie przedmiotu
zamÓwienia

(pieczęi i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
d o re p reze ntow a n i a Wy ko n awcy)

Wypełnia każdy z WykonawcÓw wspolnie składających ofertę

S e kreta

n

Ko mi sj i P z et a rg owej : Kata

zy n a Dz i u tkow ska

18

Nr sprawy PRZZI2348

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.
Załącznik Nr 5 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ S

zo.o.

UMOWA
zawarta w

dniu

... w Piekarach Ślaskich pomiędzy (dalejjako:

,,Umowa''):
WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. 41-g4o.P1ekary śląsrib,ut. Gen. Jerzego Ziętka,
zarejestrowaną
y Sądzie [ejon9wym w- Gliwicach, X tArlcl:iał^Q99qloarciy i wpisaną do xrajoriógó he1estru s{ooweg;
Rejestru Pzedsiębiorstw pod nr KRs oooobso61B,' NlP 653-ooo-4b-os,"
_
Reooru
2700346g3,
numer BDo: 00001227.4,.wysokoŚć kapitału zakładowego: 173'32L000,00 zł, zwaną
w treściUmowy

Zamawiaiącym w imieniu i na rzeczktoĄ działĄą:
1

.

......

..

..

....

.

2.......

zaĘestrowaną W ..,
ideniyfikacyjny' Nip
i na

zecz

pod numerem KRS
REGON

..

której działają:

,

będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imieniu

'1................

2.

...

s1

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarciaumowy stanowią:
1' Protokół końcowy zatwierdzający wyniki postępowania pzeprowadzonego W trybie przetargu
.t1i9-o^o.r1ni91oryg9.pl^ Remont pomp głÓwnego oówadniania typu oW-ZsoAMlg i oW-25oAM/5 dla
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrer - Fiet<ary Ruch Bobre'L, nr.pr"*y iązzzsąa.
lstotnych Warunkow ZamÓwienia (SlWZi'
?3. Specyfikacja
ofeńa złoŻona pzez \A/ykonawcę'

s2

1.Pzedmiotemuq9wy-1ęs!remontoo'offidnianiatypuoW.25oAM/9ioW.25oAM/5
dIa WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK-Bobrei
- Rierary Ruch itobrek na warunkach określonych
w niniejszej umowie.

2'
3'

4'
5'
6'
7.

8'

\AĄlkonawca oświadcza, ze świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają
wszystkim wymaganiom

Załącznikanr 1'
\Ąkonawca oŚwiadcza, ze przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie
narusza praw osÓb
tzecich.
W pzypadku wystąpienia pzez osobę. tzecią z jakimkolwiek roszczeniem pzeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw MasnoŚci przemysłowej lub know-how pzez pzedmiot
umowy, \A/ykonawca poniesie (zwrÓci Zamawiającemu) wszystkie kosźty i wydatki z
tym związane,
wliczĄąc w to koszty zapłacone przez Zamawia1Ącego'na rzecz osob trżecicn, xtorycn prawa
zostały
naruszone.

Pzedmiotowi zamówienja podlega utzymanie gotowościruchowej urządzeń oraz maszyn będących

pzedmiotem umowy w Kopalni Zamawia1ącego.

Pzedmiot umowy musi spełniaó. wsżystkie wymagania określone przez

w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, w wyniku ktÓrego żawarto umowę.

Zakres Świadczenia wynikający

w ofercie Wykonawcy.

ZamawiĄący zleca,

a

z

niniejszój umowy jest tozsamy

.Wykonawcy zobowiązują

się do

Zamawiającego, na warunkach okreŚlonych w nińie;śże1umowie.

Sekretaz Komisji Pzetargowej

:

Katazyna Dziu tkowska

Zamawiającego

źe zobowiązaniem

zawańym

Świadczenia usług senruisowych dla

t9

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

Nr sprawv PRZZ|2348

o. o

s3

1.

Gena i warunki płatności
podstawie
przeprowadzonego postępowania
na
WańośÓ umowy okreŚlona

wynosi........

....

PLN

(słownie:

...

..) w tym:

llość

Typ remontowanego urządzenla

2.
3'
4.
5.
6.

'
8.

7

Pompa głównego odwadniania typu oW-250AM/9

1 szt

Pompa głównego odwadniania typu oW-250AM/5

1 szt

o udzielenie

zamÓwienia

Wańośćnetto PLN

Stawka podatku VAT: według przepisow obowiązujących w okresie realizacji umowy.

W przypadku, kiedy zrealizowana wańośc Umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańościUmowy,

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częściUmowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Wańośó Umowy netto wyznaczy suma zleceń wystawionych przez Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury za Świadczenie przez Wykonawcę usług / robÓt będzie sporządzony pzez
Wykonawcę Protokoł zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia / podzespołu po wykonanym remoncie

sporządzony W 3 egzemplarzach (.1eden egzemplarz dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla
Wykonawcy, z ktorych jeden będzie dostarczony doZamawiającego wrazz fakturą) podpisany w imieniu
ZamawiĄącego przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację Umowy.

Dopuszcza się fakturowanie częŚciowe.
WańoŚĆ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Umowy' Wykonawcy nie przysługuje
Żad ne dodatkowe/uzu pełn iające wynag rod zenie z tytułu rea izacji U mowy.

9. W

gdy z realizaĄą Umowy wiąŻą się obowiązki celne (w tym
l

związane
z formalnościamicelnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
10. Faktury za realizaĄę przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiac będzie ZamawiĄącemu - w terminie
wynikającym z właŚciwych przepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
zamowienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie zzapisami

przypadku,

Umowy.

11. Faktura niespełniająca Wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
12. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposob
rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a takŻe w sposÓb zgodny z nazewnictwem
stosowanym w Polskiej KlasyfikacjiWyrobÓw i Usług (PKWiU)'
13. W przypadku realizaĄi przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotow,

wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚc wobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu Umowy.
14. W pzypadkL^L gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizaĄi Umowy, tak od strony wzajemnych naleŻności jak i zobowiązań odbywaĆ się będą
Rozliczenia
wyiącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj
wewnętrznych
ich
w
ramach
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji Umowy odbywac się będą
uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera
konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleŻnego wynagrodzenia
za realizację przedmiotu Umowy.
15. Fakturę naleŻy wystawiÓ na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary Sląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek
i przesłac na powyzszy adres.
16. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy
wysyłać na adres wskazany w porozumieniu'
17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 6, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
18. Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraÓ numer Umowy, pod ktorym Umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez Zamawiającego.
19. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę
na fakturze.

20. Termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. wystawiońej po wykonaniu przedmiotu Umowy w całościlub części,na podstawie dokumentu
potwierdzającego nalózyte wykonanie przedmiotu Umowy w całościlub w częścinp. protokołu odbioru
przedmiotu Umowy potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
21. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
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Nr

PPeŻl2348

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

22' Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia
w pienłszej kolejnoŚci na poczet
naleznościgłÓwnejwskazanejw tytule pLelówu
ę'rt. isl $ r xc nie stosuje się).
23' Numer rachunku rozliczeniowegó \^/ykonawcy'oęłzió risxazywrnv
iiźóiriźowo tylko iwyłącznie
na

fakturach.

24' Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Ąń7konawcy umieszczonego
na złoŻonej uZamawiającego
faktuze nie stanowi zmiany Umowy i ;eśtmoźtiw" ivińo -i wyłącznie
.łożenie Zamawiającemu
óópo"i
faktury korygującej.
25' Rozpoządzanie wiezytelnoŚciami wynikającymiz Umowy (naleznoŚÓ
głÓwna, naleznośc uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne),
tvin'tszczegoińosci zabezpń"'"nió, )astaw, pzewłaszczenie,
o_bciązenie, zbycie) wymagają pisemńej ''zgboy zamawńjącego
poo rygorem niewazności'
^^ \Ań7konawca
26'
zobowiązany jeśtoo umieśzcźeniana ńaioóJ iaxtuźó
inrórńaó;i o następującej treŚci:
,,Rozpoządzanie'wierzytelnoŚcią Wymaga ugrzedniej ,goai liąęgiikok; i;;'ś;.',
,,
27'Zapłata faktury korygującej nasiąfi w terminie do 3dońi raenoazowych
"."
od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie.wczeŚńiejniz w terminie płatńósci
faktury
pierwotne;.
^^
28'Zamawiający jest uprawniony do dokonyw"nń-óóiń.* wza;eńnycń
wózytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych' Potrącenie umowne wywołuje stutex
oświadczen ia pzez

Zamawiającego o potrącen u.
' "ń*itą'óórę.'"ni"
29' Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego
datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
30' Zamawiający oświadcza, Że będzie realizować
fiatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, tzw. split payment.
31' \Ąfukonawca oŚwiadcza, iŻ numei rachunku.rozliczeniowego
wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy.
sierpnia
ł997
r. - Prawo oanxowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
:.!ia2o
23572e zm.) prowadzony jest rachunekVAT.
,32' w
pzypadku gdy rainunek rozliczeniowy
Ękonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Adminiśtracji
Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. t17ba 3'Ustawy-z
ońia zg sierpńiaióó7r. ordynacja podatkowa
$
LDr U. 22019 poz. 900 zezm.).
33'
oświadcza,.Żejest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw
i usług o NlP 653 ooo 48 65.
-ZamawiającyoŚwiadcza, Że:
34. \A/ykonawca
a) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numeŻe identyfikacyjnym NlP
.. i jest uprawnionym do wystawiania faktur
j ....... ... ....
i

:..
b) lub jest zwolnionym1codatnikiem
_
35' Jezeli ktÓrakolwiek
:. :..

podatku od towarÓw i usług.

ze Stron pzestanie byĆ czynnyń

poo4nir<iem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowinia oiyńoruii"1
Strony.
^^ Zamawiający
36'
oświadcza, Że jegb właŚciwym uzęo"em śx5róo*y. jest Pienruszy
Śląski Uząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
37. Ękonawca oświadcza,
właściwymuzędem skarbowym jest ...
'Żejego
38' W pzypadku zmiany właŚciwych
uzędów sraioońyón ńst<azanycn powyżej Strony zobowiązane
są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w
terminie. do 7 dni od daty dokonania zmiany.
39' Zamawiający oŚwiadcza, Że pośiaoastaius' duzego
lzóośięoiorcy W rozumieniu ustawy z dnia8 marca
2013 r. o pzeciwdziałaniu nadmiernym opÓznienijm w transjkc;a"i1
r,"norońyćń.-

40' \Ań7konawca oświadcza, Że posiadi status
B marca 2013 r. o pzeciwdziałaniu nadmiernym opozńńńioń
w transakcjach handlowych.
41' Strony zobowiązane są niezwłocznie informować'd;ug' śtronę
o kazdej zmianie statusu, o którym mowa
w ust. 39 i 40 powyŹej.
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okres obowiązywania umowy

Zakres Żeczowy

Termin realizacii Umowv

"r"r

nr 1 do slWZ).

s6

ZestronyZamawiające9:^-:::!:T'offipowiedzialnymizanadzornadrealizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtókołÓw odbioru *it ońiiii
usługińin;iiłwv"n.niniejszej Umowy

:u

.

ter.

........ tel.

S e k reta

rz Ko m i sj i P z eta rg owej : Kata zy n a Dz i u tkowsk a
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

2' Ze

strony VVykonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtoiołÓw oaoióru wyiinanó1

za

nadzor nad realizacją

usługiiyńir,ąi"v"rii;d.;;iu;ily

są:

tel.

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzo.r nie wymaga roińy
ó po.prowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizaĄę uinow"y, *yńóg"n"
"n"r,'u.
jest powiadomienie drugiej strony

3

Umowy.

W'pzypadk, .,"*{:.
ikającego z Umowypzez
jedną ze stron, p.9 wyznaczeniu przeż drugą'ze stron
odpowiedniego
dodatkowego terminu
do wykonania Umowy, druga strona -';, pzyóaor<u ' bezskutó"r*go
upływu tego
terminu,będzie uprawniona do odsiapienia od umowy' u"r*;
s*i"dczenia
@;i;;;;'."il'!i,
stron
są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłońi tylkó
co
do
częŚci Świadczenia, uprawnienie
do odstąpienia od Umowy pzysługujące drugibj słronie
ótianicza. się, według jej wyboru, albo do tej
częŚci, albo do całej reszty nie spółńionego świaoczenia. śtron"
ta moze ta[zó'oostąpiĆ od całoŚci,
jezeliwykonanie częściowenie miałoby dlJniej
znaczenii ze wzgtęou na włascińóŚc zobowiązania albo

1

ze względu nazamierzony przez nią cót umowńy, wiadomy
stronió ńędącej
'jednos1ńilJo

ZamawiĄący zastrzega. sobie prawo do
' od Umowy eX nunc
odstąpienia
(od teraz)w pzypadku. ukaty pzez' \r1tlkonawcą posiadanych'
uprawnień, do 'ńi";;.
wykonywania działalnoŚci
lub czynności objętej pzedmiotem umowy, jezeli pzepisy
prawa 'n"xł"o";ą obowiązek
ich posiadania, W terminie 14 dni od ńómdntu pJwzięcia wiedzy przez Zamawiającego

2

o tych okolicznościach.

Zamaw.iaBcemu pzysługuje prawo wypowiedz_enia Umowy eX
nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynosz?.c"go nie mniej niz 30 dni i nie więce1
niz bo oni, ókńironego W odrębnym
oświadczeniu,w pzypadku:
a) zmian w struktuze organizacyjnĄZamawiającego, skutkującej tym'
ze Świadczenie objęte Umową
nie moŹe byc zrealizowane

3

b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamówienia
z przyczyn leŻących po stronie
\Ą|konawcy, przy czym zai
a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się pzez
\Ą/ykonawcy od realizacji

Umowy w całoŚci lub w częŚci;

4.

b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie
zamÓwienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem określonym w Umowie,. skutkującyń tyń, iz uzyskany
efekt realizacji zamÓwienia jest
n iepzydatny do kon kretnych celow p la
n owa ńycrl pźez zamźwiająteg o.
Postanowienia ust' '1-3 nie wyłączĄą mozliwości o.i.ępLni"
od Umowy na podstawie pzepisów

kodeksu cywilnego.

1

2

*ffi

Zamawiający moze naliczyÓ \Ąfikonawcy
a) w wysokości10% wańościhetto pz"ed1ni9tu.-4ęóeńia, gdy ktorakolwiek
ze Stron odstąpi od Zlecenia
z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada \ńĄlkonawc5, '
b) w wysokoŚci 0,27o
iiv9rtos9j netto pzedmioiu zleceńi'a w przypadku nieterminowego wykonania
. Zlecenia zakaŻdy dzień opÓŹnienia,
c) w wysokości 0,2% wańości netto Zlecenia za opoŹnienie.w usunięciu
wad
odbioze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia uriłyńu ieińinu wyznjcz;.;g; stwierdzonych pzy
na usunięcie wad za

kaŻdy dzień opoŹn ien iaV1Ąlkonawca moŹe na|iczyÓ ZamawiĄąceT! karę.umowną za
odstąpielie przez Zamawiającego od
realizacji Zlecenia, z przyczyn zaleznyćń 96 z'amawiającego W WysoTóGilF%'w"ńós"i

4.

netto pzedmiotu

co nie

dotyczy pzypaót<ow okreslonióh-'-*'ś 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie
lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowod'owana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy,
pzekroczy wysokośc kar umownych, ZamawiajĄcy ńiJ.ińznie
od kar
umownyóh pzedstawionych
-u'up#iaią;"g"
w .Umowie, zastzega 99bie praŃo do dochociz'eńia óośzr<ooow"ńi"
na zasadach
ogÓlnych, określonychw Kodeksie Cywilnym.
W pzypadku koniecznoŚci zlecenia pzćz ZamawiĄącego usług objętych
Zlecenia,

3.

s8

Umową innemu \A/ykonawcy

w wyniku:

lł oostąplenla
li1P:Ł.]lpi"li?
!rz"z
o)
od Umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany iJ-o
.iokrycia ewentu.alnej rÓŻnicy p.omiędzy kosztami usługi zamÓwionej
pzezZamawiającego u innego \Afikonawcy,
a kosztami usługińyńir<a;ą'cyńii-pr="Jńiotowej
Wy.kon9ycę do realizacji zamÓwionych usług,

5

Umowy.
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W.trakcierealizacji'"'*,"rzepisÓwpraWawzakresie

ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji ola rnryr{ońaiuóo*.ooo*iązującej
-- WĘGLoKoKs
KRAJ Społka
' -l
-J w
z o. o. zamieszczonej na stronie www.wegtót<okskrój.pl w pńrilu
r.raovwcv.-

s10

1'
^
2'

Strony są zwolnione z odpowiedzialnoścj.zagffimnie lub
nienalezyte wykonanie Umowy, jeżelijej
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe,- ni',epzeńioywalne i niezaleŻne
od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w ózęści na stałe iuo na pewien
czas,
ktoreńu
nie mozna zapobiec ani
pzeciwdz iał ac przy zachowan u na lezyte.| sta ra n noŚci.
Pzejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powooz, tzęsienie ziemi itp.,

3.

i

b) akty władzy państwowej np' stan wo;enńy, stan *y;jtt<5wy itp.,
powaŻne zakłÓcenia w funkcjonowańiu transportu,' '
Strony zobowiązująsię wzajemńie do niezwło"inegó'informowania
o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
wyŻszą, o czasie jejtnłania i pzewidywanyclrśłutri".n
9iłę
dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚÓ siły wyŻszej ma chaiakt"r".="śó*y,leonak nie.ółuzszy
niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega pzesunięciu o ókres
tnvania przeszkody.

c)

4'
5'

s11

1.Stronyzobowi331l1_asiedoo.hmostępnionychwzajemniewzwiązku

2'
3'
.
4'

z wykonywaniem Umowy, w tym do stósowańia organizaó},jnv"Ę
i tecń'ńićźnyón
osobowych pzebł'tazanych w systemach informatlcznycń zgodnie pzepisami sroorow ochrony danych
prawa a w szczegolnoŚci
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporząozeniem Pailamentu iuropejst<iego
i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 '04.2016r. w sprawie ochrony bsÓb'fizycznych
w związku ź pzetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego pzepływu tórccn oan]ch
oraz u"Ńi"ii" oviektywy 95/46^/VE.
Strony zobowiązują się do stosowónia wyiybznycn lun ińteipretacji,
wydany ch przezpolski organ nadzoru

lub unijny organ doradczy. zĄmujący-śię ocnroną oanych osobowych
dotyczących pzebuarzania
ochrony

danych osobowych.
Strony oŚwiadczają,. ze
.pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych pzedstawicieli Stron
Umowy znają pzepisy dotyczące
óchrony oińicn osooowycn oraz posiadają stosowne upoważnienia
uprawniające do przetwazania danych osóoowybn.
Strony oświadczają,ze dane osobowe ich pzedstawicieli uzyskane
w związku z realizac)ą umowy,
zostaną wykozystane wyłącznie w celu realizacji jej pzedmiotu
i tat< oługo Jaia;est to niezbędne do jej
wykonania, a po tym czasie pzez okres oopowiaój1{"y turńino*i pzeoańie'ńia
roszczen Strón Umowy.
i

s12

Zgodniezart'1.u.1:]i-l..l.?*o.ogoiRady(UE)2016/679zdnia27
kwietnia 2016 roku' w.sprawie ochiony'osÓb
osobowych
'dani;ń ' źwiąrt<uz {zetwił"i'i"' danych
i w sprawie swobodnego pzepływu takichfizyczny.ń
o'". uchylenia dyrektywy g5t46twE (ogÓlne
rozpoządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.719.'l), zwanegó
oale;

iŻ:

1'

2'
^
3'
4'
_
5'

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKS
Śląskich
pzy ut.
Ziętk9, wpisaną

W Piekarach

^(41-9-40)-

j

nóoo,

Zamawiający informuje,

KRAJ Sp.

z

o.o',

z

siedzibą

do Rejestru Pzedsiębiorcow
-g-"l'
w Głwicach,
X' Wydzibł Gó.p"d;;;y Krajowego Rejestru

prowadzonego plzez Sąd Rejonowy
Sądowego, KRs 0000080618, kapitół zakładowy 17g 321 ooo,oo
podatnikiem od
towarÓw i usług posiadającą numer identy_fikacji podatkowej NlP
'łó';ń;-oęoącą
653-ooó-ła-os,
REGoN:270034633;
e-mail: serretariat-raweótorotst<raj.p[ **'.*ógńńsłia;.pl, zwaną oJe;

i?s'.,.*0r:?jlffl.'

Dane kontaktowe.lnspektora_ochrony

Danych o-sobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

z

o.o.:

adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@wegloiokskĘ'pj,
tel. 32 71B 16 67.
P.rzetv'tazanie pzekazanych pzez vłyt<onawTf,tffin:osobowych
moŹe dotyc zyc reprezentantÓw

Ękonawcy, właŚcicieli lu b pracown ikÓw.
Dane \A/ykonawcy. są rÓwnieŻ pzetwazane

w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii 'i prognoz
ór"i pro'owania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potzeba takze vi celu
dóchodzenia i windykacji nalezności
y oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego
Pzetwazanie powyzszych danych osobowych jest niózbędne rÓwniez ' "'t. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
do wykon ania ciąŻącego na
Administratoze obowiązku prawnego wynikjjąc"go * szcżógotnosci z
ustawy ó podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych, uśtawy prawb gLologiczne-i górnicze,
kodeks karny, ustawy
'śt"i'v

Sekretaz Komisji Pzetargowej

:

Katazyna Dziutkowska

23
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kodeks cywilny, orąz ustawy o rachunkowości na podstawie
ań. 6 ust. 1 lit' c)
Dane

^
6'

RoDo.

osobowe \Ąłkonawcy pzetwa.ryle są wyłącznie w
zakresie.*ią.iivi
celÓw' Administrator moze udostępnlć oane óso'oówe
ńyłona*cy

z

9'

1.

.
4'

5'

realizacjąpowyzszych

Dane osobowe
będą pzetwazane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie
zamówienia a '\Ałkon-awcy
takŻe 5 lat pó jbgo zakończeniu' Dane osobowe będą pzechowywane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
\Afikonawca posiada prawo dostępu do
treściswoich danych
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pr."Ń"''"ni", prawó . oraz prawo ich sprostowania,
do pzenoszenia danych, prawo
wniesienia spzeciwu.
\AĄlkonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora
.ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o.: adrel; 41-905
bytom, ur.
kóńsiytuc.;i 76 adres e-mail:
iod@weg|okokskĘ'pl , tel'32 71B 16 67 lub'do ńń.""ó
ochńny
Danych osobowych,
ul' Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iz pi-etwałanie -Uzędu
Pani/Pana
oanycn
osobowych narusza
pzepisy RODO.

_
8'

_
3'

z

innynł ootjior."o.
_
świadczącym usługi
zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. oóne wytion9ńóy
ńóJą
rÓwniez
udostępniane
podmiotom upoważnionym na podstawie. pzepisoń
pi"'1 oraż podmioiom |rzetwa rzĄącym,z ktorymi
Administrator zawarł umowę o powiezeniu pzetwazinia
oanycn'o"ooo'ycn,-w zat<resie niezbędnym do
wykonaniapzez nich zleceń dla Administratora.

_
7'

2'

o. o

Shony rooo*,uryl1
handlowych i innych, udostępnionych *'"jóńni"'

nn"n, organizacyjnych,
zwiąźxu z wykonywaniem Umowy

ido niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innyń'c"lu ńiz ot<reslony
'
w Umowie, a takze do zachowania
w tajemnicy $ch informacji, kiÓrych ujawnienió o.ooóń
to"cim lu'b *vxoźv.i"nie ich pzez Strony w
innym celu niz pzedmiot Umowy, mbgłyby narazic interesy
Stron w
obowiązywania lub po
rozwiązaniu Umowy' \Ąłkonawca pzv;ńuie oo wiaoońoŚci'
"r"śi"
ze wszystkie
dane
będące przedmiotem
bądŹ wynikiem pzetwazania na pobstlwie'u'o'y
.| ńłasnoscią Zamawiającego.
\ĄĄlkonawca zobowiązuje się do usunięcia oanvcn'oęii.i.n
*ł"śnosciłżjńańiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym \Ałkonawca ma priwo .acńo'ai pó;'eone.;
ropii wsźvstr.iJ oóriuńntow i intoińaqi
.p_ozyskanych w związku z Umową.
\Ąłkonawca pzyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane.
będące pzedmiotem bądŹ wynikiem
pzetwarzania na podstawie Umowy są prawnie
bhronioną. tajeńnióą zańaiiaiącego ibez wyraŹnej
zgody ZamawiĄącego nie mogą oye
|zez Ękoń.ńól' jegó pracownlło* lub jakiekolwiek osoby,
za ktÓre \A/ykonawca.ponosi piawn{ odpowieozLrnośe,-$oza}akresem
Umowy prze1,tazane, ani też
.kg'ygo*ane czy udostępnione jakiejkblwiór osouie
sposÓb.
\Ałkonawca nie jest zobowiązany trat<towae, 'l"ńir5wi"k
Jat<o'pouinej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
ZamawiĄącego, która:
'1) była zgodnie z prawem znana
Wykonawcy pzed jej ujawnieniem pzez
2) została bez zadnych ograniczeń w zakreśie pouińó'ś;] p rzekazana przezZamawiającego, lub
zańtawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest
powszechnie znana lub została ujawniona publiczne
3)
bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci'
-

Ujawnienie informacji stanowiących tańń;ic;

w następujących sytuacjach:

prledsiębiorstwa

jest takze

dopuszczalne

1) \Ą/ykonawca może w

razie potzeby dzielic się informacjami związanymi zrealizaĄą Umowy
w realizację ninió1szl;_u'ńowy, z zastrzezeniem
zachowan ia poufnoŚci informacji pzez podwyi<onawcow;
^. \Ąffkonawca
2)
moze ujawniac ińformacje osóbom tzecim, takim jak doradcy
i/lub ubezpieczyciele
zobowiązan i ustawowo do zachowa n ia iajemn icy zawodówej.
^
3) \Afukonawca moze ujawniac informacje na' ząoanle organów
państwowych, gdy obowiązek
pzekazania im takich informacji wynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 5,' podmioty, ttor" pozyskają informacje,
są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
\Afikonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje
uzyskane w
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającegozwiązku z wykonywaniem
nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całosci,
o ile nie wynika to z innych postanowień
jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji ,.u"ti"z"niem
.Umowy, a
,
ust. 4 i 5.
\AĄlkonawca zobowiązuje się do zóslosowani;
ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych
'k'b*;'ch
inńmacji i oanycń zilezpieczając je pzed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzenjem i/lub nl"upr"ńnioną
modyfikacją.
W pzypadku naruszenia pzez ktÓrąkolwiek ze Stron .u.uov poufnoŚci
Strona poszkodowana
J
prawo

ze swoimi

6'
7

'

_
8'
^
9'

S

e

podwykonawcami zaangazowanymi

dochodzenia odszkodowania na zasidach ogÓlnych r<ooersr]

k reta

z
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KS KRAJ

zo.

o.

ocn rona intorS*li

i n ieiawnvcn
Wtrakciewykonywania.Umowyoęqąffitronyzapisyustawyzdnia5sierpnia2O1Or'

o ochronie informacji niejawnycń (t.j. D).' U.

1'

z2o1ó_i.ó,]riizi
s15

Strony nie mogą naruszac poprzez:^::i::ffiffo
ziałanie,znoszenie lub zaniechanie) pzepisÓw
obowiązującego prawa' Zakaz ten dotyózy tar.e
ńr"ćo*nikÓw, pzed'i"r"iói"li \Ąrlkonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na
l"go zec' l óanosi się w szczegolnoŚci do zachowań, ktÓre
mogą prowadzió do:
popełnienia pzestępstw okreŚlonych W

1)

art. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika 2oO2
.
odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych ,'i
czyny zabronione pod grożbą kary
(Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
2) popełnienia czynów wskażanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczanił'l
nieuczciwej
(t j. D.z. U.22019 r. poz. 1010).
lonku.rencji
^.
Utrony
Wlnny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom.swych
pzedstawicieli' Strony gwarantują
i zobowiązują się, ze nie wręczały ,.:.i:,,*:i='",9ił
gę.wizny
tuo'pńń"ll.i"r,
się inie zgodzą się na zapiatę |rowiĄi pracownikowi lub pzeósta*i"ióló*i'o,ugiejrÓwnież nie zgadzały
Strony w związku

.
z'

o

z zamÓwieniem lub umową.

s16

1'Wtrakcie*y|":y^Y:.:]".u'o*ffiobie.prawodoaudytu,przezjego

upowaznionych pzedstawicieli. \Ąłkonawca
iósi źonowląziny poddae się audytowi w terminie i zakresie
p rzez Za.mawi aj
ącego. Au d yt .oź" o ońźy e--* ...." g Ó n oŚci
1) warunków techniczno_órgan-izacyjnych ooi- źlobnosci
próesu

ws kaza ny m

l

z zapisami
umownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚci
z wymagani _ami Zamawiającego,
3) pzestzegania pzepisow powszechnię
;;' ;ilnętznych uregulowań
.
ZamawiĄącego w zakresie ocltrony środowiskai
"bińE.;-jącycń
ńHd, '
.'
4) pzestzegania pzepisÓw powszechnie ooó*'ą)ujących
oraz wewnętznych

w zakresie dyscypliny i czasu pi"óv, --' zgodności realizacji
5)
umowy z jej postinowieniami, ''

Zamawiająceqg

^
2'
3'
4.

:

iealizacji umowy

uregulowań

posiadania pzezWykonańcąńimaganychdopuszczeń.
9)
Czas tnrania audytu móze wyniesó od ioo's d;i6ń;'y;ll
(dni od poniedziałku do piątku wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
llośćaudytÓw w trakcie trwanió umowy nie moze pzekroczyc
2 na rok kalendazowy obowiązywania
umowy.
Z.9ydy ustalenia terminu pzeprowadzenia audytu:
1) Zamawia1ący. powiadomi \A/ykonawcę o- pzewidy*,"lyT
terminie pzeprowadzenia audytu
zv,typzedzeniem 14 dni kalendazowycń w stosunku Jó
o"ty i"g"ioipó"'ęł";
2) Powiadomienie o audycie winno zawióraÓ:

a)
b)
c)

wskazanie zakresu audytu,
proponowany.termin rożpolczęciai zakończenia
audytu,
inne informacje (np. miejsce audytu);

3) \Ań7konawca w terminie do e oni rodóczych od
daty otzymania powiadomienia moze wnieśĆ
uzasadnione uwagi do otzymanego powijdomienia'
Ńie *ńi".i"ni" "u*"g do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jeidnozn aczne z źaat<ceptowaniem
poćiiwxonawcę planowanego
audytu;
4) w pzypadku wniesienia przez
Ękonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych
od otzymania.uwag ustosunkuje się oo tycn lwaj
óopłćr,
a) uwzględnienie ich albo
_ 9) poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin pzeprowadzenia audytu uźna.|e się ź'ustalóny
J"z"ti,
a) \Ąłkonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie ńńiesie
uwag do otzymanego powiadomienia;
b) ZamawiĄący uwzględni uwagi wniesione'1'o". rnlyton9'ó
Jo óó'ńi"Jomienia - obowiązuje
termin zaproponowany pzóz \AĄlkonawcę lub 'termin *"r,"źan/po.r. Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionycń pzez wykonaw"ę;
.
c) Zamawia1ący odmówi uznania ńniesionych' pii, \Alkonawcę uwag - obowiązuje
wÓwczas
termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu'
6) W pzypadku wystąpienia utruonibn
r.o.po.ięciu / pzeprowadzeniu l zakończeniu audytu
z pŻyczyn lezących po stronie Wykonawcy',
"
Zańawiający wezwie Wykonawcę do umozliwienia
rozpoczęcia wykonania / dalszego-wykonyńania auJy1'u
terminie nie dłuŻszym
.w wyznaczonym
niz 5 dni roboczych' Po upływió tegó termin u zamawiaiący
jest upr"ńńiony do naliczenia kary
S

e

k re ta

z

Ko m i sj i p z etarg owej : Kat a n y n a D z i u rkow

ska
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o. o.
umownej w wysokoŚci O,1 o/o łacznego wynagrodzenia
netto za kaŻdy rozpoczęty dzień,
w ktÓrym niemozliwe było rozpoczęcie ipró*"Jźni"umownego
tzakońzenńLuoytu
przyczyn lezących
po stronie \ĄĄlkonawcy. W pzypao.iu
ńystępowania utruońien w prowadzeniu audytu
przyczyn lezących po stronie \AĄkonawcy
'ponownego
2amawiający jest uprawniony do naliczania kar
umownych bez upzedniego wezwa1ia., o łto'ryń
ńowa w lo'aniu

z

z

ioprzeazaiącym. W pzypadku
wystąpienia opóŹnienia w rozpoczęciu l pzeprdwadzeniu
t zakończeniu auoytu z przyczynlezących
po stronie V1Ąlkonawcy, pzekrac'ża1ącego iączn€7
oni ńooczvcn"ŻJnawlłąący moze odstąpić
od umowy w terminie 45 dni xalen'obzówy"'ń-il wystąpienia
opoznienia. Skutek złozonego
oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na pzvśzłost"z
cnwirą ;ir'yń'.i;;wiadczenia o odstąpieniu
\Afkonawca jest zobowiązany
albo robÓt budowljnych/
_99' '"oź"il".i"- ńvr."'ywania
Świadczenia usług i niezwłócznego
spolządzenia pzy udziale przedstaw iciela Zamawiającego
ewidencji wykonanych prac W celu rózlicz'enia i"yłonżn'ej,
óz.ęŚci
ńikonawca otzyma jedynie
wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roootyiuśtuli/
óostiwy '1.Ńy.
óJśiłpilńi"
od umowy nie wyłącza
realizacji uprawnień wynikającic|r z w.vróńJńói
umówy, w--stegotnoŚci wynikających
.
gwarancji
z
lub rękojmi w zakresie obe1muiącyń oJebrane
"żęs"i
budowlane l Lśługi.
'kai
odstąpienie od umowy nie wyłącza io*ńióź olówiązku oo"t"'y l--ronoty
zapłaty
umownych naliczonych
za niewykonanie / nienalezyte

ń.
d;iil

wyt<ónanie u'ó'y w ńar<óie rearz:aciiwv[onanej
częŚci umowy oraz
obowiązku zapłaĘ kary umowneJ pzewiJźia'n"i ';"
wypadek odstąpienia od umowy przez
Zamaw iĄące g z p rz.y czy n ez
ący c lr p ó s tro n iólnł, [,o n
?
Audyt pzeprowadzany
jest'w ooecilosói pzeostawiciela_rłyronawcy'
"*"y.
Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstzymuje wykonywania czynności
ń rómach aloytu. ńLedstawiciel \Arlkonawcy

5'

l

ffii3Ę.fi:il,#yf"zapoznany

6'

7

z czynnościómi przeprowadzonymi ńbJ
i"g; nieooecńóse, ózvnnosci

Cena okreŚlona W umowie zawierawszelkie kos-zty związane

z

przeprowadzeniem audytu'

przez Pełnomocnik:;ż:;ąd, wĘcrbxórśłń'nl
sp.'.

#:HH'J'i'i:Hfi:i''e
8' tńĄlniki audytu stwierdząące niezgodnoŚć realizacji umowy z jej zapisami
podstawą do odstąpienia od umońy z winy
rnryr<on'ińćy"''

o. o. zostaną

lub przepisami prawa mogą byc

s17

1,Ękonawcajesjz.9!311iT?.\y,-aby'ffiiązanezkoniecznoŚciąbezpoŚredniego

zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ
z o: "o. Ń-tvrn m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji,.śP.
prowadzenie uigjg!'.9!, itp.i, a taLze wszystkich
czynności
związanych z wykonywaniem praw, i obówiązrow
ńĘóróroKs
{ń'AJ
śp.
o'
o.
wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na aores śtronfiealizu;ącą
powiadomieniem o'sóoy
pełniącej nadzor. nad. realizacją Umowy ze
strony Zamańia.|ącego.

Uń";i!

2'

^
J'
,
ą'
5'
6'

7

'

Wykonawca oŚwiadcza,

zó'poo

.

rygor.em natychmiaśtq'ó.n:

od realizacji Umowy bez prawa óoizrooow"ńi", .i" bęoźieodstąpienia przez Zamawiającego
w jakiejkolwiek formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ sp
z .9 9 1'rzy *yxonywaniu =atrr.ii]ni"e
czynności
związanych z realizacją
Umowy' Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw żińuń',ń"ego,
wykonujących na rzecz firm obcych

czynnoŚci, ktÓre na podstawie pzepisÓw
pi"óy' u.J"adniają u'ożióńnie pracownikow i przez
Pra)/Va
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie
;est lnózńwe w termińie 14 dni od momentu powzięcia
Zamawia1ącego wiedzy o powyzszych okoiicznoŚciach.
?.re.
vv sprawacn nieuregulowanych niniejszą Umową. mają
zastosowanie
odpowiednio przepisy Kodeksu
i
9y-Yllęgo innych ustaw obówiązujących w tym .jr.róś'iej.
Umowy wyńagają formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy, pod

łfi:Jff.iljlLil:'o"łnienia

Ękonawca wYraŻa zgodę na zaciąganie.o nim informacjiw sądzie i innych organach administracyjnych,
których wykozystanie będzie miałó miejsce wyłączńL-*
."iu zaoezpie,cieńa

nalezytego wykonania

umowy

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąĆ na tle realizacjj
-negoójacji

1i1iejslej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygaÓ polubownie w diodze
oezposiełnich.'W'
ń1.,,óJoxu braku mozliwoŚci
polubownego rozwiązania sporu w terminiJ li
ońi oo mbmóntu pisemnegó
łb')"ni" sporu pzez jedną
ze stron, spÓr poddany będzie do rozstzygnięcia pzez sąo właŚciwy
rzeczowo i miejscowo dla
Zamawiającego.

Umowę spoządzono
ze Stron.

Załaczniki:
Załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 2 do umowy

S e k reta

rz Ko

w dwóch jednobzmiących egzemplazach, po jednym egzemplazu
dla

_

-

kazdej

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy (zgodny z Załącznikiem
nr 1 do StW)
DRUK A _ wzÓr Protokołu zdawczo-odbiorczego odbioru
urządzenia po wykonanym
remoncie

m i sj i p z et a rg owej : Kata

z yn a

Dz i u rkowsk a
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Nrsprawy PpAZt234B
Załącznik nr 3 do umowy

_

Załącznik nr 4 do umowy_

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

?I!| !^ ^ yr:r oŚwiadczenia Producenta maszyn lub uządzeń uządzenia tub
';n-"ri:3-:',łźi"3!,ł,łrZ1,|ł#iiii;ffircego
ocenę zdolnoŚci

zakładu remontowego do wykonywania remonto*
jednostkę certyfikującą - jeŻeli dotyczy.

S e k ret a

n

o. o.

Ko m i sj i p z eta rg owej : Kata rz y n a D z i u rkow

ska

ivarią

przez akredytowaną
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Nrs

PPeŻl2348

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

Załącznik nr 1 do tstotnych postanowień
ktÓre zostaną wprowadzone do umowy po lJmowy)

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY
p- główn e g o odwad
T:T_9l|łol
WĘGLoKoKs

dla

n ia n

ia

ty p

u ow_2soA M/9 a ow-2soA M/5

KRAJ Sp. z o.o. xWK bobrek Paek;ry R-uch Bobrek
-

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

S e k reta

z

Ko m i sj i p rz eta rg owej : Kata

z y n a Dz i u tkowsk a
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Nr

PRZZ|2348

WĘGLoKoKs KRAJ Sp.zo.o
Załącznik nr 2 do tstotnych postanowień

ktÓre zostaną wprowadzone do umowy

go IJmowy)
DRUK,,A',

PRoToKoŁ zD Aw czo_oD Blo RGZY
oDBloRU uRzĄDzENlA/PoDzEsPoŁU Po WYKoNANYM
REMoNclE
Data odbioru ...................
Data zgłoszenia zakończenia remontu.....'............

1.

Pzekazujący po remoncie

ooo,"#i!'jiWr::r:#"remontowej

2

i dane

pzedstawicie'la

i-i

;";,;';;io*ij

(wpisać dane praco-wnika Zespołu Gospoaa*i
śio,itińii

Dotyczy Zlecenia ......:.?:.':.:1- |Tr*,,?:cego
Pzedmiot odbioru: ^,

3.

4.
Lp.

-)wpisać

w

)

dane jednoznacznie

7.

został

dniu

Lp.

Nazwa dokumentu
P rotokół zdawczolod b io

1

dectwo Jakości
Karta Gwaran
na

2.
3.

4

Uwagi

pozytywnym
ktÓry przeprowadził odbiÓr

Data
ta

Nie dotyczy')

Uwagi

robu

i

Ękaz częŚci i

5.

zwrotowi
lnne

6.

podzespołów

'),r";r1#;" dotyczy wstawic

X;

Dostarczone dokumenty muszą być zgodne z zapisami
w obowiązującej

Pzekazuiacv

8.

llośÓ **)

co zgodnie z zapisami Umowy uprawnia
e1za kaŻdy dzień zwłoki-)

przez
wpisać imię nazwisko ,dział stanowisko
Ękaz dokumentów d ostarczonych wraz z
*)

,"ńo,róii)"-"

odbieran y po remoncie,

'-)wpisać liczbowo i słownie
itośÓ wraz z jednostką miary
5. Remont został wykon any: w terminie*) / po terminie
WĘGLoKoKs KRAJ SpÓłka z o.o. do dochodzenia
.)niepotze
bne skreślić
Pzedmiot odbioru
podda ny

6'

piiaiiiji, c;;;;;i":;;i,śerwisów
"

uządzenie/podzespół pó

Cechy identyfikujące
(Nr metki, remontowy, in

Nazwa typ

iiiiiiją;,;;g; i;;i;;;;,r;iri

Odbieraiacv

(Wymagany podpis osob uczestniczących
w odbiorze/

pżi.iri),iir'pi'remoncie)

Potwierdzenie słuzb ochrony o wwozie na teren zakładu

S e k reta

z

Ko m i sj i p rz et a rg owej : Ka

ta

rzy n a Dz i u tkows k a
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Nr

PPZZI2348

OKOKS KRAJ

zo.o.

Załącznik nr 3 do tstotnych postanowień
umbwi @o lJmowy)

ktÓre zostaną wprowadzone do

MiejscowoŚc

DRUK,,B"

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie
Adres siedziby:

ośWlADczENtE PRoDU
JEGo UPoWAżNloN EGO PRZEDSTAWTCTELA tub

RzĄDzEŃ,
EGo AUToRYzAcJĘ PRoDUCENTA

Dotyczy:
(podać

.)

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy
oŚwiadczam, Że
1' remont będący pzedmiotem niniejszego. zamówienia, wykonany
został w sposÓb gwarantujący bezpieczną
eksploatację wyremontowa1ego

pódzespołu/epńeńtu- l nie spowodowaił
wytworzenia nowej
maszynyluządzenia _ w zwiążku z tym ńie będziewy'"g"n"
dokonanie
ponownego
wprowadzenia
wyrobÓw do obrotu, zgodnie z aktualnie'ooowiązujący'
prawnym'
2' wyremontowany podzespÓł/element oopowiioó' 'oińińsirulic1i
'i"n"'
uźytkowania, na podstawie ktÓrej
maszy nal uządzen ie były eksploatowa n e pzed
remontem'

(p i e-cz

ę

P rod

9

u

i

o d p i sy o so b y/o s o b u p ow a Ż n i o yc
h d o re p re z ó,
ce nta/ po d m i otu u poważ n i o,
op
p rodu ce

ip

"g

S

e

k re ta

z

Ko m i sj i p z eta rg owej : Kata

z yn a

D z iu

tkowsk a

o",

ioi

r,

nta)

r,i u
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GLOKOKS KRAJ

.zo.o.

Załącznik nr 4 do lstotnych postanowień
ktore zostaną wprowadzone do umowi
@o lJmowy)

DRUK,,C'

Miejscowość:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie

Adres siedziby:

oŚWnDczENlE PoDMloTU.PoslADĄ{c-E-G-9-o9EryĘ zDoLNoŚclZAKŁADU
REM9NTqWEGo
N lA R E Mo NTow vwoł ruĄ p nz
ez ł x H s-ołowR t lą uE o ŃóśrkĘ c E RTYF K UJĄcĄ

Do WYKo NYWA

-

ieżeli dotvczv

t

Dotyczy:

(podać nazwę postępowania)

oŚwiadczam, ze:

a)

b)

remont elemen tu/podzes połu będący pzedmiotem
nin
ny został zgod nie z dobrą
praktyką inzyn ierską, z zastosowa niem oryginalnych
nych
wykonanych
wg. rysunku
Producenta maszynyluuądzenia oraz częścizamie
wykonanych wg. rysunku innego
podmiotu niŻ producent maszynylu rządzenia
ujętych
częścizamie nnych DTR/instrukcji
uzytkowan ta maszyny/uządzenia lub certyfikowanyc
h substytucyjnych z oryginalnymi
i katalog owymi, o tych samych parametrach
wymagania aktualnych norm
i pzepisów, posiadających certyfikaty zgod
spełnienie
powyzszych wymagań,
wydan e przez akredytowane jednostki certyfik
a
lub
urządzenie
w
ktÓrych zastosowany
,
zostanie wyremontowany element/podzespół
pozio
ały
m
bezpieczeństwa,
co najmniej
poziomowi bezpieczeństwa wymaganego
regul acje będące podstawą wprowadzenia
maszyny uządzenia do obrotu,
remont będący pzedmiotem niniejszej
any został w sposób gwarantuj
ący bezpieczną
eksploatację wyremontowanego podzes
tu
i
nie spowodował wytworzenia nowej maszyny
_
uządzenia w związku z tym nie
ne dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobów
do obrotu, zgodnie z aktualnie
nem prawnym.

(pi9c1eć i pod pisy osoby/osÓb u powaŻ n ionych
do
pod m i otu p os i ad aj ącego oce n zdo I n ość
ę

Sekretaz Komisji pzetargowej

:

Katazyna Dziutkowska
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