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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o'

o

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Sląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach'
X \Ąfudział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
ad res stron y ntern etowej : WWw. w-e q o ko k s kr a j. p t
Sposob komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częścislWZ.
Godziny urzędowania. od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weolokokskrai.pl/dostawcv/profil-nabywcy
i

ll.
1'
2.
3.
ll1.
1.

I

Tryb udzlelenia zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., zwanym dJle.i
Regulaminem.

u'yc|e9 z Reg-ulaminu, o ktÓrym mowa W ust 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o' w Profilu Nabywcy.

Zamawiający

nie dopuszcza mozliwośc powierzenia częŚci

podwykonawcow.

zamÓwienia

do

wykonania przez

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamowienia jest:

Modernizacja dwóch-p-rzenośników zgzebłowych ścianowychtypu RYBNlK_850 z podziałem na zadania
dla WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

2.

Szczegołowy zakres zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno-uzytkowe określono w Załączniku
nr 1 do SIWZ.

tv.

Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoścskładania ofert częściowych.Składana ofeńa winna obejmowac

cały zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia

V.

ZamawiĄący nie dopuszcza mozliwości składania ofeń wariantowych.

vl.

Termin wykonania zamówien ia.
\A!magany termin wykonania zamÓwienia
dla zadania nr 1: do 07.08.2020r.,
dla zadania nr 2: do 02.10.2020r.

1.

vil.
1

1)

opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
o udzielenie zamÓwienia- mogą ubiegaĆ się Wykonawcy, ktÓrzy spełniają następujące warunki dotyczące:
posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy''
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń, a jezeli okres działalnoŚci jest
krotszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie modernizacje przenośnikow zgrzebłowych Ścianowych
tozsamych z przedmiotem zamÓwienia o wartościmin. 2 3oo ooo,oo zł brutto łącznie, potwierdzóne
pozytywnym i protokołam i od bioru u b referencjam i.
l

|il przypadku WykonawcÓw, przedstawiających wartości wykonanych robot W watutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego iursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, w ktÓrym roboty wykonano, a W przypadku robot wykonanych w b1eżącym-roku wedńg
średniegokursu NBP
poprzedzającego dzień w ktÓrym upływa termin składania ofert.
'ogłoszonego dnia
W zwjazku z powyzsżym wartości wykonanych rob'ot ókreślone w wólutach'obcych naleŻy wyszczegÓtnić
oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
2
3

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy, ktÓrzy posiadają środkifinansowe lub zdolnośc kredytową
w wysokości nie mniejszej niz 800 000,00 PLN,

\ nrzvnadku Wykonawców, ktorzy wykażą Środki finansowe lub zdotnoŚć kredytową w walucie obcej,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP z dnia popzedzajĘcego
dzień w ktorym upływa termin składania ofert.
5)

niezalegania

z

uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
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6)
vlil
1.

1)

2)

3)

4)

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
z Wyjątkiem przypad kow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzji właściwegoorganu,
nieznajdowania się w stanie likwidacji ub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktorzy po ogłoszeniu
upadłościzawarll układ zatwierdzo ny prawomocnym postan owieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
l

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

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę Warunkow udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga
następujących dokumentÓw i oŚwiadczeń:
oświadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻonego na druku Formularza ofertowego

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
wykaz wykonanych' a W przypadku Świadczeń okresowych lub ciągłych rowniez wykonywanych usług,
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy ióoŚwiadczenia w okiesie_ostatnicń
3 lat pzed upływem terminu składania ofeń a jeżeli okres prowadzenia działalnościjestkrótszy
- w tym
okresie, z podaniem ich wańości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow zgodnie zZałącznikiem tli g
do SlWZ oraz załączenia dokumentow potwierdzających, ze te usługi zostały wyionane lub są
wykonywane nalezycie,
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej, w ktorych Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokośĆ posiadanych środkow finanśowych iub zdblnoŚc kredytową
Ękonawcy, wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualnego zaŚwiadczenia własciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatkow lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziańe piawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
właściwegoorganu podatkowego - wystawionego nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem termlnu
składania ofeń,

5)

aktualnego zaświadczeniawłaŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio,
Wykonawca nie zalega ź opłacanijm
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzającego, ze uzyskał przeriidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu śkładania

ze

ofeń,

6)

aktualnego odpisu z właŚciwego rejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oŚwiadczenia w zakresie
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykońawcÓW, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ- nie plzewiduje
zaspokojenia wierzycieli popzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wczeŚniej niz 6 miesięóy
przed upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓw, ktorzy prowidzą działalnośćna podstawió

innych dokumentÓw - ten dokument.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Potskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4) _ 6) składa dokumenty wystawione w xra1u, w ktorym ńa

siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w pkt 4)

-

6) sfosu7e się odpowiednio'

Wykonawca moŻe polegal na wiedzy i doświadczeniu, potencjate technicznym, osobach zdotnych
wykonania zamÓwienia innych podmiotÓw, niezależnie od charakteru prawnego łącząóych
go z nimi stosunkow' Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic Zamawiającómu, iz nęózie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym' celu
pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow ia okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia.

do

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają byó składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonei,,za zgodnośó z oryginałem" przez Wykonawcę lub przez oso6y upoważnione
do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane
wrazz tłumaczeniem na język polski'
lx.

1

2

X.
L

2

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamówienla odpowiada
wymaganiom okreś!onym pnzez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym
w SlWZ, Zamawiający Żąda rÓwniez następujących oświadczeń idokumentów:
oŚwiadczenie \A/ykonawcy -Załącznik nr 4 do SIWZ.
Dokumenty wymienione w częściV Załącznika nr 1 do SIWZ.
Wymagania dodatkowe, gdy k!lka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
Wykonawcy mogą Wspolnie ubiegaĆ się o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚÓ za wykonanie umowy'
W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
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3.
4.
1)

2)

W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka \Ałkonawcow wspolnie, oferta oraz wszystk ie załączniki
muszą byc

podpisane przez pełnomocnika ustanowion ego przez tych \Alkonawcow lub osoby
reprezentujące

poszczegÓlnych Wy konawcow składających ofertę wspolną
W przypadku, kied y kilku Wykon awcow składa ofeńę wspólnie, do oferty naleŻy załączyć
pełnomocnictwo, podpisan e przez upowaznionych przedstawi cieli wszystkich pozostałych

5

7

WykonawcÓW,

dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow, (jezeli ich
dołączenie
jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwarto jego likwid acji
ani nie ogłoszono jego upadłoŚci, nie zalega
uiszczaniem podatkow , opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo, ze
uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odrocze nie lub rozłozenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,
oŚwiad czenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia
według Wzoru
oŚwiadczen ia, stanowiąceg o Załącznik Nr 5 do slWZ.
Wykonawcy wspolnie. ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazaÓ, ze warunki
dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wy'końania zamowienia lub
zdolnoŚci
finansowych spełniają łącznie ina tą okolicznoŚc załączyc oópowieonie dokumeniy (jeŚli
są wymagane)'
Jeżeli jeden z WykonawcÓw spełnia określone przez żamawiającego warunki ńozna przedłozyc
tylko
dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspolnej ofeńy Wykonawcow, Zamawiający moze zaŻądac przed zawarciem
umowy,
umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.

z

3)

o.

o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania W postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Wsze lką korespondencję związanąz prowadzon ym postępowaniem
Zamawiający
będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem
ich W postępowaniu

i

W przypadku wnoszenia wadium w form_ie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie z treści gwarancji musi'wynikać,'że odnósi s!ę ona raió*no
do_ zleceniodawcy gwarancji, jak również do wszystkich pozostałych Wykonawców
wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia

xt
L

opis sposobu pzygotowania ofeńy.

Do oferty nalezy dołączyć'.
wypełniony Formularz ofeńowy zgodnie ze Wzorem jaki stanowi Załączniknr 2 do slWZ.
oświadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w cz. ViIl, lx, x, xlll slwz.

3)
b)
c)

Pełnomocnictwa,

rejestrowych.

o ile

umocowanie dla osÓb podpisujących ofertę nie wynika

z

dokumentÓw

2.

Wykonawca moŻe złoŻyćtylko jedną ofertę.
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamowienia naleŻy złoŻyć w jednym egzemplarzu wyłącznie w formie

4.

ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone W języku polskim, a dokumenty sporządzone
w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę ńa jężyk polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty.
of9ńa powinna byĆ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń

a

pisemnej.

5.

(załącznikÓw).

6.
7.

Wykonawca w formularzu ofertowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer faksu
oraz adres poczty elektronicznej.
plerta' wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają
- _ podpisu osob uprawnionych do reprezentowania
Ękonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi
Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy nalezy
załączyć do ofeńy w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złożeniem) muszą byc naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. oferta powinna byĆ zszyta
_

8.

o
10.

11.

w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

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

i oŚwiadczenia (załączniki) skład ane przez Wykonawcę powinny byĆ złozone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośÓ z oryginałem pizez \AĄkbnawcę tuo przez osoby
upowaŻnione do jego reprezentowania.

12.

Wszystkie dokumenty

13.

Dokumenty i oŚwiadczenia pow inny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
postępowaniu oraz spełnieni e przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktÓrym upłynął termi n składania ofert.
TreŚć oferty musi odpowiad aĆ treŚci Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia.
Cena ofeńowa musi być określonaw PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT- zgodnie zZałącznikiem Nr 2 do SIWZ'
Cena ofe rtowa musi uwzględniac wszel kie koszty związane z r ealizacją przed m otu za mÓwie n ia
Wyko nawca moze zwrÓciÓ się do Zamawiająceg o o wyjaśnienie treŚci Specyfikacji lstotnych Warunkow
Zamowienia ' Zamawiający jest obowiązan y niezwłocznie udzielić wyjaŚnień, chyba, Że prośba

14
15
16
17

w
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zo,o

o wyjaśnienietreŚci Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem
składania
ofeń.
TreŚÓ zapytań (bez ujawniania Żrodła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza
na stronie internetowej.

Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwZ.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający moze przed upływem terminu składania ofert zmodyfikowac
treśćSlWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlności dotyczy kryteriow oceny ofeń, warunkÓw udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moŻe przedłuźyĆtermin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposÓb modyfikację Komisja
Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.
Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcić W ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przep|sow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj Dz.U.'z2O1ó poz' 4ls; nie pózniej niz
w terminie składania ofert, musi zamieŚciĆ adnotację Tajemnica przedsiębiorstrła ze wskazaniem
konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spiśietreŚci nalezy podaÓ numery stron zawierające
informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsięńiorstwa nie obejmuje inforńjcji
p.owszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kaŻdy zainteresowany moze lógathie po.n^ć'
W szczegÓlnoŚci nie moŻna zastrzec'. nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczącyc-h ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkow płatńości.

xlt

Warunki płatności.
Termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwieńia w'całościlub w częŚci, na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia w całościlub częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WEGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o.
Wytlucz"
się stosowanie zaliczek i przedpłat.

xlil.

Wadium.

1.

2

J

4
5

Zamawiający Żąda od Wykonawcow wniesienia wadium W wysokoŚci 24.ooo,oo

dwadzieŚcia cztery tysiące złotych 00/loo).

PLN

(słownie:

Wykonawca wnosiwadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
1)
Termin waznoŚciwadium musiodpowiadac

co najmniejterminowi związania ofertą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowe1' poręczeniich, naleŻy załączyc do
pozostałych doku mentow ofertowych.

Wadium W-llel?lzu_ 1aĘŻy wpłacac przelewem na konto bankowe WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. BGZ BNP PAR|BAS nr rachunku: 71 1600 1o55 1849 6184 9ooo 000i najpÓzniej do dnia
i godziny składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'' Wadium na przetarg nieogran'iczony nr
_ścianówych
sprawy: PRZZ/2371 pn': Modernizacja dwóch pnenośnikow zgnebłowych
iyp,
RYBNIK'8i? z podziałem na zadania dta WĘGLoKoKs KRAJ Spóka z o.o.-KWK Bobrek-- eieńźry
Ruch Bobrek.

6.
7.

8.

9.

10
11

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawia)ący przechowuje na rachunku bankowym.

\Ąlkonawca zamierzający złożyÓ wadium w formie zaliczenia wierzytelnóści 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 ż oofist<iem Pion Finansowy. Pion Finansowy
sprawdza moŻliwoŚc zaliczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium przyjmując zasadę, izna poczet wadium
podlegają za|iczeniu wyłącznie nalezności z terminem wymagalnoŚci-przyiaoają"yń minimum na 1
dzień
przed planowanym terminem otwarcia ofeń. Po pozytywnej weryfikacji Pion Fińaniowy blokuje należnoŚci
w systemie. oŚwiadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds. Finansowych lub Głownego Księgowego,
stanowić będzie dowód wniesienia wadium ijest składane przez \Ąfukonawcę wrazz oteńą przeńrgońą'
WzÓr oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wiórzytelnoŚci pizysługujicvcn
\AĄkonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 6 dó sl\^lz.
DowÓd wniesienia wadium _ kopię poświadczonąprzez \Alkonawcę za zgodnoścz oryginałem _ nalezy

załączyc do oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej,
IuĘ. uniewaznieniu postępowania
wyjątkiem wykonawcy, ktorego- oferta zostałó wyoranó .ó
najkorzystniejszą \AĄkonawcy, którego ofeńa została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zźmawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŻvtego wyronińió
jeŻeli jego wniesienia Żądano' Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek
.u_mowy'
Wykonawcy, ktÓry wycofał ofeńę przed upływem terminu składania ofert.
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
Zamawiający moŻe zatzy mac wad u m w az z od setka m i, jeze
Wykonawca odmowił podpisania umowy W sprawie zamÓwienia na warunkach określonych

z

a)
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b)

LOKOKS KRAJ

w ofercie,

zo.o

Wykonawca nie wniosł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli ządanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych Warunkow ZamÓwienia.
Zawarcie umowy stało się niemozliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
W przypadku okreŚlonym w punkcie 14.
Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.

9)
d)

12
13

Po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upowazniona moze poinformowac
Ękonawcę, o mozliwoŚci odbioru poręc_zenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
z KASY KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w okreŚlonym termińie. W przfpadku jej ńieodebrania

14.

przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i'z:archiwizówany zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
tvadlum ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferly przez Wykonawcę po otwarciu ofert przez
Komisję Przetargową.

xtv

Zabezpleczen ie należyteg o wykonan ia u mowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

xv.

opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofeńy wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów isposobu oceny ofeń.
Jedynym kryterium, ktÓrym Zamawia1ący będzie się kierował przy wyborze ofeń jest cena netto przedmiotu
zamÓwienia _ 100%.
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu'
Za na1korzystniejszą uznana zostanie oferta z cena najniŻszą według okreŚlonego w ust. '1 kryterium.
Zamawiający zastrze-ga sobie prawo przeprowadzenia licyiacji ustnej i negocjacji zgodnie
_
z postanowieniami Regulaminu W celu uzyskania ofeńy ostatecznej. Zamawiającv
ods-tępu.ie
od przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

1

2.
3.

4.

XVI

Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku Nr 7
do SIWZ.

xvil.
1.

Termi n związania ofeńą.

\ĄĄkonawca jest związany ofertą do upływu terminu okreŚlonego w SlWZ, jednak nie dłuzej niz 60 dni
od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyńa się wraz ż upływem terminu składania
ofeń.

Zawarcie umowy może nastąpic po upływie terminu związania ofertą

2.

i

nie jest wymagane jego

przedłużanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do
'jystąpi'enia
do \AĄkonawcow z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofeńą o okies do 60 dni.

xvlil.
1.

Termin i miejsce składania ofeń.

ofeńę należy złoŻyćW jednym egzemplarzu, W nieprzejrzystym, zamkniętym

w zaklejonej kopercie w następującym miejscu

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

opakowaniu

o. o.

KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek
do dnia ...9.ł.:.99'.ł ???.....aogoar. ....ł j .!.?'...........
Wskazane miejsce składania ofeft dotyczy zarÓwno osoblsfego składania ofert przez Wykonawcow,
jak rownieŻ składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.

2.

3.
4.
9
6.
7.

Na

kowaniu

-zakl

nal
umieścic
i adres
z
kiem
,,Postępowanie o udzielenie zamowienia pn': Modernizacja dwoch pnenośników zgnebłowych
ścianowych typu RYBNIK-8iI z podziałem na zadania dla WĘGLoKoKs KRAJ Społka z o.o. KWK
,,Bobrek - Piekary" - Ruch Bobrek, nr sprawy: PRZZ2371
,,
Nie otwierać
dniem ..............2020 r.
dz.
ofeńy powinny byc zarejestrowane i przechowywan e w warunkach zapewniających im stan nienaruszony
do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialn oŚÓ za właŚciwe oznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi
Wykonawca
Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofeń zmienic lub wycofac ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu ofeńy po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwroconi na adres Wykonawcy _ bez jej
e

rozpatrzenia.

Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi Ślady naruszenia stosowną adnotację
zamieszcza na wykazie złozonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym
postępowaniu w tym zakresie.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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B.

xtx.
1.

2.
3
4.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofani e ofeńy po upływie terminu do składania ofeń.

o. o.

otwarcie ofeń.
otwarcie złoŻonychofert nastąpiw dniu '..0''ł, re 2'?'L?.,;.'''. . r. o godz. . 9:.il
otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ńn srładania z tym, Że dzień,
w ktÓrym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofeń zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu, po
uprzednim zwrÓceniu się do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronióźnej.
W częŚci niejawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza ilośćotrzymanych ofert,
b) otwiera oferty w kolejnościich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy WykonawcÓw, a takŻe informacje dotyczące ceny' terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkow płatnoŚci żawańych'w ofeńach. Ceny ofeń nie
podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofeńowy okreŚlony w SlWZ zawiera powyzej 30 pózycji cen
jednostkowych.

XX.

Sposób komunikowania.
_Zamawiający ustala następujący s posób kom u n kowan ia się :
Wy konawcy z Zamawiającym :
a)
zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek- Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
i

1)

- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
- drogą elektroniczną na adres: q.lonczvk@weolokokskrai.pl
uzupełnianie dokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,4l-9OS
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
wyjaśnienia treściofeń, dokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 4'1-905
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
_
drogą elektroniczną na adres: o.lonczvk@weqlokokskrai.p|
i

b)
c)

Bytom,

i

Bytom,

i

i

d)

2)

pozostałe oświadczenia iwnioski:
pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,lub
d rogą elektron iczną na ad res: g. lonczy k@weg lokokskraj. pl
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadomien ia, wezwania oraz i nformacje będzie przekazywał Wykonawcom :
pisemnie, lub,
a)
b)
faksem na numer wskazany w ofercie, lub

c)

drogą elektroniczną:
na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub

-

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nte rn etowej w p rof u n abywcy https //d_ostawcv -weo o.ko ks. co g. b izl
osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest
GabrielaLonczyk -e-mail: o.lonczvk@weolokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.
i

2

xxt
1.

2.
3.

4.
1)

2)

5

b
1)

2)

I

:

I

i

lnformacje dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
CałoŚć postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwniez wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja Przetargowa moŻeŻądac od wykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treścizłozonychofeń.
Komisja Przetargowa kazdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie składania ofeń:
nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentow,
złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uńiewaznienie postępowania
lub odrzucenie oferty.
oŚwiadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie warunkow udziału
w postępowaniu przez WykonawcÓw na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako dzień
uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,

z

uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SlWZ, niezwłocznie powiadamiając

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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i

wyznaczając termi n na wyrazenie zgody na ich poprawienie,
z wyjaśnieńudzielon ych przez wykonawcę na podstawie ust. 3

chyba

zo.o.
akceptacja zmian wynika

LOKOKS KRAJ S

ze

XXll. Przetwarzanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochronyosób fizycznych w związku'zprźebłvarzańiem danych osobowych

iw

sprawie swobodnego przepływu taljch oanyón oraz uchylenia dyrektywy g5li6ryE
iogolne

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

1.

2.
3.

4.
5.
6'
7.
8.

9.
10.
11.
12.

iŻ:

nboo,

Zamawiający inforńuje,

Administratorem d anych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o,o., z siedzibą
w Piekarach Śląsk ich (a1-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kraj owego Rejestru Sądowego, KRs
00000B0618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatn ikiem od towarow i usług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 2 70034633, BDO 000012274,
e-mail: sekretariat @weg lokokskraj. pl, www.weg lokokskraj pl, zwaną dalej Administratorem
Dane kontaktowe lnspektora Och rony Danych Osobowych
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucj i 76 adres e-mail: rod@weqlokoks krai. ol. tel. 32 718 16 67
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu
a) Przeprowadzeniapostępowaniaoudzieleniezamówienia;
b) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzezzawarcie umowy,
c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.
PrzeM'tarzanie pzekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikow.
Przetwarzanie danych osobowych \Ą_lkonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. RoDo.
0
Prawnie uzasadnionym interesem Społki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamÓwienia'
Dane \Ałkonawcy są rowniez przeM,tazane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania

analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania proouktow Adminisiratora, a jeŚli
zaszłaby taka potzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności w oparciu o tzw. prawnie
uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit' f) RoDo.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na
Administratoze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy o podatku dochbdowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy rooeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDd.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celÓw. Administrator moze udostępnic Dane osobowe \Ałkonawcy innym odbiorcom swiadizącyń usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane póomiotoń
upowaznionym na podstawie pzepisow prawa oraz podmiotom przetwizającym, z kto'rymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakreśie'niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
\Ąlkonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danyclr osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tet.32TiB 16 67 lub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2,gdy uzna, iŻ przefutarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXlll. Tryb ogłoszenia wyników pzetargu'
1. Niezwłocznie po wyborze nĄkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcow, ktÓrzy złoŻyli
oferty o wynikach postępowania.
2. \Alkonawcę, ktorego ofeńa zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym pismem
do zawarcia umowy.
XXIV. Postanowienia końcowe'

1'
2
3.

Se kreta

c''l

ofeńa nie podlega zwrotowi.
Z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem oferty oraz uczestnictwem w postępówaniu ponosi
Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

z
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Załaczniki
Załącznik nr

1

iotu zamowienia

1

Załączniknr 2
Załączniknr 3
Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 6
Załączniknr 7

2t

3l

4l
5t

6l
7

{9,

Bytom, dnia

Formularz
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konan

oŚwiadczenie
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oŚwiadczenie dot' wniesienia wadium w formie zaliczenia
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l.

Pzedmiot zamówienia:

Modernizacja dwóc_h-p-rz919-s1i]<ow zgrzebłowych ścianowych typu RYBNlK_85 0 z podziałem na zadania
dla WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch i]obrek
Zadanie nr
Zadanie nr

ll.

1
2

Pzenośnik Zgrzebłowy RYBNIK 850 nr arch.3l01
Przenośnik Zgrzebłovly RYBNIK 850 nr arch.2621

Lokalizacja miejsca wykonywania robót.
Miejsce robot zlokalizowane jest w KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ut. Konstytucji 76, 41-gos Bytom.

lll.

Wymaganiaprawneiwymaganeparametrytechniczno-użytkowe.
A. WYMAGANIA PRAWNE:
Pzedmiot zamówienia winien spełniać wymagania wynikające z aktuatnie obowiązujących
przepisów prawa tj.:
1) Ustawy zdnia g czenłca 2011 r' - Prawo geologiczne igÓrnicze (j't. Dz. U, z2019 r. poz.
868 wraz
z pożn. zm.) wraz z aktaml wykonawczymi obowiązującymi w dniu ńykonania zamÓwienia, tym:
a) rozpoządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych'wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz.U. z 2O1l r. poz. 1118 iraz
z poŻn. zm.),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r' w sprawie zagroŻeń naturalnych
w zakładach gÓrniczych (Dz.U. z2013 r' poz' 23O, z2019 r' poz. 18B3),
c) rozporządzenie Rady MinistrÓw z dnia 30 kwietnia 2004 r' w sprawie dopuszczania wyrobÓw do
2)
a)
3)
a)

4)
a)

stosowania w zakładach gorniczych (Dz. U. z2OO4 r. Nr 99, poz.1003 z poŹn. zm.),
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r' o systemie oceny zgodnoŚci (j.t. Dz. u' z 2ól9 r. poz. 155) wraz
z aktamiwykonawczymi obowiązującymiw dniu wykonania zamowienia' w tym:
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 paŹdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008 r. Nr 199, poz. 1228wrazzpÓżn.zm.).
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r' o systemach oceny zgodnoŚci i nadzoru
rynku (j.t. . Dz.U. z2019 r'
poz' 544) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zjmÓwiónia, w tym:
rozporządzenia Ministra Rozwoju
dnia 6 czenłca 2016 r' w sprawie wymagań dla urządzeń
i systemÓw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnió wy;buchowej (D). U.
z 2016 r. poz. 817).
Polskich norm dotyczących przedmiotu zamowienia:
PN-EN lSo/lEc 80079-38:2017-02 Atmosfery wybuchowe - Częśc38: Urządzenia ikomponenty

z

stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładÓw

gorniczych.
b)

PN-EN

1127-2'.2014-08 Atmosfery wybuchowe

wybuchem.
c)
d)

e)

0
s)
h)
i)

k)
r)

Zapobieganie wybuchowi

PN-EN

lso

80079-36:2016-07 Atmosfery wybuchowe

- Częsc

PN-EN

lso

80079-37:2016-07 Atmosfery wybuchowe

- Część37'' Urządzenia

atmosfer wybuchowych - Metodyka i wymagania.

i

ochrona przed

36'' Urządzenia nieelektryczne do
nieelektryczne do

atmosfer wybuchowych - Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne
nadzorowanie zrodeł zapłonu ,,b", zanurzenie w cieczy ,,k'',

,,c'',

PN-EN 60204'1.2018-12 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposazenie elektryczne maszyn - CzęŚć 1:
Wymagania ogÓlne.
PN-EN lso 12100'1''2012 Bezpieczeństwo maszyn - ogolne zasady projektowania - ocena
ryzyka
izmniejszanie ryzyka.
PN-EN lso 13857''2010 Bezpieczeństwo maszyn - odległościbezpieczeństwa uniemozliwiające
sięganie kończynami gornymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.
PN-EN lSo 14120:2016-03 Bezpieczeństwo maszyn - osłony - ogÓlne wymagania dotyczące
projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych.

PN_EN 12321+A1:2010 Maszyny dla gÓrnictwa podziemnego

przenoŚn ikow zg rzebłowych.

i)

-

-

Wymagania bezpieczeństwa dla

PN-G-50000:2002. ochrona pracy W gornictwie. ogÓlne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.
PN-G-50001''2002 ochrona pracy w gÓrnictwie - Wyposażenie elektryczne maszyn gÓrniczych Wymagania ogolne.
PN-G-50003:2003 ochrona pracy w gornictwie - Urządzenia elektryczne gÓrnicze - Wymagania
i badania.

ł) PN-lso

q

Sekreta

z

7149 199BlAp1:2000 Urządzenia transportu ciągłego - Przepisy bezpieczeństwa

Kom isji Przetargowej:
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szczegÓłowe.
PN-G-46701',1997 l Ar.1:2001 Łańcuchy ogniwowe gÓrnicze.

zo.o

z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
dostawy musi spełniac uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy, co należy potwierdzic
stosownym oŚwiadczen iem dołączonym do oferty.
W przypadku zmian aktow prawnych, związanych

B. Wymagania techniczno-użytkowe.

Wymagania i informacje ogólne dotyczące modernizacji.

Zadanie nr

1.
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

1

Przenośnik Zqrzebłowv RYBNIK 850 nr arch.

310,1

Modernizacjipodlega:
Zmodernizowany przenoŚnik musi zachowac pełną funkcjonalnoŚc oraz mozliwośÓ pracy
w warunkach określonych przez Zamawiającego dla ściany6 w pokładzie 504.

Zmodernizowany przenoŚnik musiwspÓłpracować ze wszystkimi elementamiwyposazenia Ściany
wydobywczej określonych przezZamawiającego dta ściany6 w pokładzie 50d.
Konstrukcja przenoŚnika oraz dokumentacja techniczno-ruchowa przenośnika po modernizacji musi
przewidziec mozliwośÓ wspołpracy z dowolnymi rodzajami:
sekcji obudowy zmechanizowanej (stosowanymiw KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek),
przenoŚnikami podŚcianowymi zmechanizowanej (stosowanymiw KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek),
systemami przekładkowymi zmechanizowanej (stosowanymiw KWK Bobrek-Piekary Ruch

a)
b)
c)
d)
e)

Bobrek),
kombajnami ścianowymi (stosowanymiw KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek),
łącznikamitrasy (stosowanymi w KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek).
PrzenoŚnik po modernizacji musi posiadac mozliwośc wspÓłpracy
pełną kompatybilnoŚÓ

z

i

podstawowymi elementami pzenośnika typu RYB|K B50 nr arch.3101 , obejmującymi-głowne
zespoły przenoŚnika w oparciu o dokumentację techniczno-ruchową nr arch. 3101.
PrzenoŚnik po modernizacji musi spełniac wymagania przepisow obowiązujących w dniu rozpoczęcia
dostaw do Zamawiającego, dotyczących mozliwoŚci stosowania w wyrobisńach podziemnyclt zakładu
gÓrniczego, w pomieszczeniach metanowych zaliczonych do stopnia
,,b'' i ,,c'' niebezpieczeństwa
wybuchu metanu, klasy A i B zagrozenia wybuchem pyłu węg|owego ',a'',
oraz w pokładach zagrozonych
tąpaniami.

Zmiany konstrukcyjne oraz dokumentacyjne modernizowanego przenośnika będą ograniczone

do niezbędnych dla spełnienia wymagań Zamawiającego.
Konstrukcja przenoŚnika zgrzebłowego musi eliminowaÓ prowadzenie prac spawalniczych przy jego
montazu, demontazu i eksploatacji.

8) Wszystkie elementy

9)

konstrukcji przenoŚnika zostaną tnvale oznaczone W sposob zgodny
z obowiązującymi przepisami i normami.
Montaz i uruchomienie przedmiotu zamÓwienia \A/ykonawca będzie nadzorował w wyrobisku dołowym
Kopalni.

10) Wykonanie nowej Dokumentacjitechniczno-ruchowej

(lub Aneksu do DTR) przenośnika Ścianowego
spełniającą wymagania obowiązujących aktualnie przepisow min' rozporządzenia Ministra Gospodaiki
z dnia 21 pażdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2OOB r.

1

Nr 199, poz.1228wrazz pozn. zmianami).
1) Parametry dla ściany6 w pokł 504:
- dł. trasy przenoŚnika - 296 m
- wysokoŚÓ ściany- do 3 m
- pokład - 504'

2| Podstawowe parametry pzenośnika ścianowego zgrzebłowego po modernizacji.
średnia przenoŚnika
- min. 1500 Mg/h,
1) WydajnoŚĆ
2)
DługoścprzenoŚnika (mierzona pomiędzy osiami bębnow napędowego izwrotnego) - min. 300 m
3) Maksymalna dopuszczalna długoścprzenoŚnika - min. 450 m
4) Dopuszczalne nachylenie podłuzne pracy przenośnika- t250
5) Dopuszczalne nachylenie poprzeczne pracy przenośnika- t 1o0
6) Nominalna moc przenoŚnika
- min 3x200/4oo kW
7) Łańcuch
-Zxa 38 x 126 płaski
3. Szczegółowy zakres modernizacji przenośnika ścianowego.

1) SzczegÓłowy zakres modernizacja polega na Wyposazeniu przenoŚnika Ścianowego W elementy
wzmocnione w celu wyeliminowania problemow technicznych oraz dostosowania go do warunkow
pracy W Ścianie 6 w pokł. 504, poprzez zwiększenie długościprzenoŚnika do 296 m.
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4

kaz d

elementów modern
Zadanie nr 1

ch

nika ścianowe o:
J.m.

ELEMENT PoDLEGAJĄCY MoDERNlzAcJl - WzMocNloNY
CZ Ł ON TRASY LI N OWY K PL E -2 o 0/850/1 500t4 5 25 OB 3 540 000
czŁoN TRASY l NSPEKCYJ NY E-260/85 0 l 1 5ool 45 KPL 25. o83. 55o. o0o
ZJAZD BOCZNY LEWY KPL. WYK. 0 1 E260 t B50t 45tBP -126
RYS 27 555 000 000
ZJAZD BOCZNY PRAWY KPL. WYK.O2 E26OIB5OI45IBP.126

L.p
1

2
3

4

RYS.27.555.000.000

WYRZUTNIK KPL Q 38 2234412
PŁYTA WYRZUTNlKoWA KPL' 2234511
WYRZUTNIK KPL Q 38 2234612
PŁYTA WYRZUTN l KoWA KPL. 24'045.260. oo1
UCHO Z OTWORAMI KPL. RYS.25O79-07
ŁĄcZNlK PoŚREDNl KPL. RYS.25o79-o3
BĘBEN ŁANc UCHOWY 2XQ 38X126 Z=7 2512XW220 24.637.000.001

5

6
7

I
I
'10
11

\A/Vr

n'1

12

BĘBEN

13

ŁĄcZNlK NAPĘDU Z RYNNĄ DoŁĄcZNĄ 2102111WYK

14

NAKŁADKA ZEWN
PROWADN CY W20. 009-09. 003
sWoRZEŃ B 5oX185 25.o52.o5o.o93
PRZETYCZKA 20X265 25.030.034.004 WyK. 12
NAKŁADKA WEWN TRZNA PROWADNICY 25.083.556.000
ŁĄcZNl K 3000KN Bl90-05'01212

CUCHOWY 2XQ

3BX1 26 Z=7 251W220 24.638.000.001
01

I

15
16
17
18

Q 30X100 WYK.01 25 050.000 1 13
sWoRZEŃ Q5oX21o Z GWlNTEM KPL. Z NAKRĘTKĄ 25o7g-o3.oo2

19

20

zo.o.
llość
liml

kpl

16

kpl

4

kpl

1

kpl

1

kpl

I

kpl

1

kpl

I

kpl

1

szt

20

szt.

50

szt.

1

szt.

I

szt.

2

szt.

200

szt.

400

szt.
szt.

200

szt.

75

100

szt.

75

szt.

450

c! rezerwowe

Zadanie nr 1
ELEMENT PoDLEGAJĄGY MoDERNlzAcJI - WzMocNloNY
(REZERWA)

L.p
1

2
3.

4.
5.

6.
7

1.

1)

2)

3)

Se

cel

1

WYRZUTNIK KPL Q 38 2234412
PŁYTA WYRZUTNlKoWA KPL' 2234511
WYRZUTNIK KPL Q 38 2234612
PŁYTA WYRZUTN l KoWA KPL. 24'045.260. 00 1
BĘBEN ŁAN cucHowy 2xQ 38x1 26 Z--7 25t2XW220 24.637.000.001
BĘBEN ŁAŃcUcHoWY 2XQ 3BX126 Z=7 25lW22o 24.638'ooo.oo1

kpl.

1

l

sWoRZEŃ Q50X21

10

Zadanie nr

kpl.

NAKŁAD KA ZEWN ĘTRZNA P RoWAD N CY W20. 009-09. 003
NAKŁADKA WEWN ĘTRZNA PRoWADN l cY 25.083. 556. 0o0

I

2

llość
liml

czŁoN DoŁĄcZNY KPL. RYS.25.0B5.B40'000

WYK.O1

8.

J.m

0Z

GW|NTEM KPL. Z NAKRĘTKĄ 25079-03'002

kpl.

1

kpl.

I

kpl
szt.

1
1

szt.

1

szt.

50

szt.

50

szt.

150

Przenośnlk Zqzebłowv RYBNIK 850 nr arch. 2621

Modernizacji podlega:
Zmodernizowany przenoŚnik musi zachować pełną funkcjonalnośćoraz moŻliwoŚĆ pracy w warunkach
określonych przezZamawiającego dla ściany 15 w pokładzie 509.
Zmodernizowany przenoŚnik musi wspołpracowac ze wszystkimi elementami wyposazenia Ściany
wydobywczejokreślonych przezZamawiającego dla ściany 15 w pokładzie 509.
Konstrukcja przenoŚnika oraz dokumentacja techniczno-ruchowa przenośnika po modernizacji musi
przewidziec mozliwoścwspÓłpracy z dowolnymi rodzajami:
a) sekcji obudowy zmechanizowanej (stosowanymiw KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek),
b) przenośnikami podŚcianowymi zmechanizowanej (stosowanymiw KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek),

kretan Kom isji

P

zetargowej : Gabriela Lonczyk

il

Nr

4)
5)
6)
7)
8)

9)

c)
d)
e)

PRZZ|2371
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zo.o
systema mi przekład kowy mi zmechan izowa nej (stosowany miw KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek),
ko mbajnami Ścianowymi (stosowanymi w KWK Bobrek-P iekary Ruch Bobrek),

łącznikami trasy (stosowanymi w KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek)
Przen ośnikpo modernizacji musi posiadac moŻliwoścwspołpracy i pełną kompatybilnoŚĆ z podstawowymi
ele mentam i przenoŚnika typu RYB|K B50 nr arch.2621 , obejmujący mi głowne zespoły przenoŚnika w oparciu
o doku mentację techniczno-ruchową nr arch. 2621
Przenośnik po modernizacji musi spełniac wymagania przepisow obowiązujących w dniu rozpoczęcia dostaw
do Zamawiającego, dotyczących mozliwoŚci stosowania w wyrobiskach pódziemnych zakiadu gÓrniczego,
w pomieszczeniach metanowych zaliczonych do stopnia ,,a", ,,b'' i
niebezpieczeństwa wybucńu metanu,
klasy A i B zagroŻenia wybuchem pyłu węglowego oraz w pokładach ',c''
zagroŻonych tąpaniami.
Zmiany konstrukcyjne oraz dokumentacyjne modernizowanego przenośńika będą ograniczone do niezbędnych
dla spełnienia wymagań Zamawiającego.
Konstrukcja przenoŚnika zgrzebłowego musi eliminowac prowadzenie prac spawalniczych przy jego montazu,
demontażu i eksploatacji.
Wszystkie elementy konstrukcji przenoŚnika zostaną trwale oznaczone w sposob zgodny z obowiązującymi
przepisami i normami.
Montaz i uruchomienie przedmiotu zamowienia Wykonawca będzie nadzorował w wyrobisku dołowym Kopalni.

10) Wykonanie

nowej Dokumentacji techniczno-ruchowej (lub Aneksu do DTR) przenoŚnika Ścianowego

spełniającą wymagania obowiązujących aktualnie przepisow min. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 pażdziernika 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz' U. z20OB r. Nr igg, poz. 1228

1

wrazz pozn. zmianami).
1) Parametry dla Ściany 15 w pokł 509:
a) dł. trasy przenoŚnika - 210 m
b) wysokoŚc
- do 2m

ściany

c) pokład

- 509 w.g.

Podstawowe parametry p zenośn i ka ścianowego zg zebłowego po modern izacj i.
WydajnośÓ Średnia
- min. 1500 Mg/h,
DługośćprzenoŚnika (mierzona pomiędzy osiami bębnÓw napędowego izwrotnego) - min. 3'10 m
_ min' 450 m
Maksymalna dopuszczalna długośc
Dopuszcza|ne nachylenie podłuŹne pracy
- ł250

2

przenoŚnika
przenośnika

1

2
3

przenoŚnika

4

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne pracy
Nominalna moc

5

Łańcuch

7

przenośnika

przenośnika- t

100

- min 3x200/4oo kW

-2xa

34x126 mm

Szczegółowy zakres modern izacji przenośn i ka ścianowego
) Szczegołowy zakres modernizacja polega na Wyposazeniu przenośnika Ścianowego w elementy
wzmocnione w celu wyeliminowania problemÓw technicznych wraz ze zmianą stosowanego łańcucha
zgrzebłowego na2xa 34 x 126 mm oraz dostosowania go do warunkÓw pracy w Ścianie 'l5 w pokł.

3

509 w.g.

4.

Szczegółowy vłykaz dostawy elementów modernizacyjnych przenośnika ścianowego:
L.p
1

2
3
4.
5.
6.

7
8.
9.

10
11

12

13

Se

ft1

kretaz Kom

Zadanie nr 2
ELEMENT PoDLEGAJĄCY MoDERNlzAcJl WzMocNloNY
UCHO Z OTWORAMI KPL. 24003
WYRZUTNIK KPL o 34 NAPĘDU ZWRoTNEGo 24.007.050.000
PŁYTA WYRZUTNlKoWA Q 34 24.045.260.000
WYRZUTNlK ŁAŃcUcHoWY Q 34 24.oo4.o8o.oo2
PŁYTA WYRZUTNlKoWA Q 34 24.044.150.00.1
ŁĄcZNlK NAPĘDU 2102111
SWoRZEŃ B 5oX185 25'o52.o5o.o93
ŁĄcZNlK 3000KN cZŁoNU TRASY Bl90-05'01212
sWoRZEŃ Q 3oX1oo WYK.o1 25.o5o.ooo.113
NAKŁADKA WEWNĘTRZNA PROWADNlcY W20.009-09 .00211
PRZETY CZKA 20X265 25. 030. 034. 003 WyK. 01
swoRZEŃ Q50X210 Z GWlNTEM KPL. Z NAKRĘTKĄ 25079-03'002
SWoRZEŃ Q60X258 Z GWlNTEM KPL. z NAKRĘTKĄ 22340-002

isji Przetargowej : Gab riela

Lonczyk

J.m.
szt

l!ość
Uml
15

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

kpl.

1

szt.

2

szt.

500

szt.

75

szt.

75

szt.

100

szt.

250

szt.

140

szt.

280

lŻ

Nr sp
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L.p.

rezerwowe:

Zadanie nr 2
ELEMENT PoDLEGAJĄCY MoDERNlzAcJl - WzMocNloNY
(REZERWA)
UCHO Z OTWORAMI KPL. 24003
BĘBEN ŁAŃ C U C H OWY 2XQ34X1 26 Z=7 25 I 2XW240 24.6 1 8.OO O. 0OO
BEN ŁAŃ C U C H OWY 2XQ 34X1 26 Z=7 25 I 1 XW220 24.625.000.002
WYRZUTNlK ŁAŃc ucHo\A / Q 34 24.004.080.002
PŁYTA WYRZUTNl KoWA Q 34 24.044. 1 50.00,t
WYRZUTNIK KPL Q 34 NAP ĘDU ZWRoTN EGo 24.007.050.000
PŁYTA WYRZUTNl KoWA Q 34 24.045.260.000
SWoRZEŃ B 5oX185 25'052'o5o.o 93
PRZETYCZKA 20X265 25.030.034. 003 WyK.01
sWoRZEŃ Q5oX21o Z GWlNTEM KPL'z NAKR
25079-03.002
sWoRZEŃ Q6oX258 Z GWlNTEM KPL. z NAKRĘTKĄ 22340-002
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1
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1
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1

kpl

1

szt.

40

szt.

20

szt
szt
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Warunki dostawy i odbioru.
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ elementy modernizacyjne kompletne niewykazujące wad i
usterek technicznych.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowoŚci dostawy z 7 dniowym
wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym koniecznoŚÓ przeprowadzenia czynnościodbiorczych'
3' Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu transportem własnym i na koszt Wykonawcy - loco
WĘGLoKoKs KRAJ Społka z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek ul. Konsiytucji 7ó, 41-9o5

4
5'
6.

Bytom.

Dokumentem potwierdzającym kazdą dostawę będzie dowod dostawy do magazynu WZ.

Dostarczane elementy przenoŚnikow mają byĆ czytelnie opisane

dostarczonych elementow.

i

zgóońe

z

wykazem (wz)

Wymagane oznaczenie CE musi byc umieszczone na kazdym egzemplarzu wyrobu w sposob
widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały czas jego uzytkowania.
7
Urządzenie będzie opatrzone odpowiednią tabliczką okreŚlającą: nazwę urządzenia, typ, nr seryjny,
rok produkcji, nazwę producenta i będzie umieszczona w widocznym miejscu urządzenia,
B. Dostawa i odbiór jednostkowych elementow dostaw do Zamawiającego będzie potwierdzan a przez
Zamawiającego Protokołem odbioru częściowego dostawy (sporządzanym pŻez \A!konawcę
w 2 egzemplarzach), okreŚlającym datę dostawy orazjej kompletnośc.
9. W przypadku stwierdzenia niekompletnoŚci dostawy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
uzupełnic brakujące elementy. Uzupełnienie brakujących elementow dostawy zostaną potwierdzone
stosownym protokołem i potwierdzone przez przedstawicieli obu Stron.
10' Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z Wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone
Protokołem kompletności dostawy, sporządzanym przez Zamawia1ącego do trzech dni po realizacji
9s|atniej dostawy, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzor i realizację umowy.
11' odbiÓr końcowy przedmiotow nastąpi po spełnieniu łącznie nizej wymienionych warunkÓw:
1) dostawa całego przedmiotu wrazz dokumentacją do Zamawiającego,
2) przeprowadzenia probnego uruchomienia w wyrobiskach podziemnych KWK Bobrek-Piekary Ruch

'

Bobrek.

12. Potwierdzeniem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie ProtokÓł odbioru końcowego po
uruchomieniu na dole kopalni, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego
iWykonawcy.
13. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokoł kompletności dostawy podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

V

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do ofeńy.
Dla zadania nr 1 i zadania nr 2.
1. oświadczenia Wykonawcy o treŚci zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2. SkrÓcona dokumentacja techniczno-ruchowa dotyczącą przedmiotu zamÓwienia W zakresie
umozliwiającąZamawia1ącemu potwierdzenie zastosowania elementÓw modernizacyjnych i spełnienia
wszystkich parametrÓw technicznych wymaganych przezZamawiającego, zawierające co najmniej:

a)
b)

c)

q

Sekretaz Kom

charakterystykę techniczną,
opis budowy, działania,

rysunki

z

wymiarami podstawowymi

z wymiarami gabarytowymi,

isji P zetargowej : G

abriela Lonczyk

W trzech

rzutach, poszczegolnych

podzespołÓw
l3
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e)

wykazy ele me ntów szy bkozuŻywających s ię.
Wzór deklaracji WE (lub UE).
Szczegołowy wy kaz ko m p letacj i przed m iotu d ostawy

3.

4.

zo.o

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wrazz pzedmiotem zamówienia.

VI

Dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

Dokumenty w języku polskim przy pierwszej dostawie:
oŚwiadczenie Wykonawcy, stwierdzające mozliwoścstosowania wyrobu, przedmiotu zamÓwienia
w podziemnych wyrobiskach gÓrniczych zgodnie z przepisami:
1) Ustawy zdnia 9 czenruca 2011 r, - Prawo geologiczne igornicze (j.t. Dz. U. z2Oi9 r, poz. 86g wraz
z pożn. zm') wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamowienia' tym:
a) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegóowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gÓrniczycń pź,U.
z 2017 r. poz. 1 1 18 wraz z pÓżn' zm.),
b) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń
naturalnych w zakładach gorniczych (Dz'U. z 2013 l. poz' 23O, z
r. poz. 1247),c) rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2OO4 r. 2017
w sprawie dopuśzczania
wyrobÓw do stosowania w zakładach gÓrniczych (Dz. U. z 2OO4 r. Nr 99, poz. t óos z pÓŻn.

2)

zm.),

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(j.t. Dz. L). z 2019 r' poz. 155 wraz
z pÓŻn. zmi.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
'spriwie

a)

3)

2

3.
4.
5.

6.

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdzieinika 2008 roku w
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz' U. z 2OO8 r. Nr 199, poz' 1228 wraz
zmianami).

z

pÓŻn.

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoŚci i nadzoru
rynku (j.t. Dz.U.
2019 r' poz. 544 wraz z pÓżn. zm') wraz z aktami wykonawczymi obowiązil1ącyńi w dniu
wykonania zamowienia, w tym:
a) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czenłca 2016 r. w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. 22016 r. poz. B1T).
oświadczenie o możliwoŚci stosowania wyrobu w zintegrowanych systemach sterowania kompleksÓw
wydobywczych i przodkowych w warunkach okreŚlonych w Rozpoiządzeniu Rady MinistrÓw z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobow do stosowania w zakładach gÓrniczych (Dz. U.
z2004 r. Nr 99, poz.1003 z pÓŹn' zm')'
Deklaracje zgodności WE (lub UE)'

z

Świadectwa jakoŚci wyrobu.
Karty gwarancyjne.

Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi (zgodnie z Wymaganiami Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.
U. z 2008 Nr 199, poz' 1228 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnió o czbnrucl 2016 r' w śprawie
wymagań dla urządzeń i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz.
z 2016 r. poz. 817) dla maszyn urządzeń (elementow) wchodzącycn w lrłao
przedmiotu zamowienia (5 egz. w formie papierowej) zawierającą ponadto: m.in.
rysunki z wymiarami gabarytowymi iszczegÓłowymi, na których przedstawione będą środki
cięzkoŚci głÓwnych podzespołow przygotowanych do transportu,
rysunki przedstawiające sposÓb załadunku (z podaniem Środkow cięzkościi masy elementów) oraz
mocowania na platformach kołowych typu PAT_26, ,,Nowy -Wirek" i MONTANA posiadanych przez

i

U

i

1)
2)
3)
4)

kopalnię,
rysunki przedstawiające sposÓb załadunku (z podaniem środkow cięzkoŚci i masy elementÓw) oraz
mocowania na wciągnikach przejezdnych transpońowych typu FAMA WPT-4,o, PloMA WJs, UlK

WPT,
rysunki w formacie min. A3 z wymiarami szczegÓłowymi dla całego przenoŚnika ścianowego
zgrzebłowego jak i dla jego elementow składowych w celu potwierdzenia spełnienia wszystkióh
wymagań konfiguracyjnych (w tym takze schematy konfiguracyjne) i technicznych poszczegolnych
e|ementÓw jak i całego przenośnika ścianowego zgrzebłowego przez Zamawia;ącego (wiaz

z

7

q

Se

kretan Ko

plikami *.dwg

-

tylko do wykorzystania przez służbykopaIni niezbędnych przy

współpracy u ządzeń ),
instrukcję bezpiecznego uzytkowania, eksploatacji, kontroli, konsenłacji i naprawy, montazu
idemontazu,
katalog częŚcizamiennych (takze w formie arkusza Microsoft Excel lub Word),
katalog częŚci szybko zuzywających się.
Listę osÓb, ktÓre będą wykonywaÓ seruvisowe czynnoŚci gwarancyjne' osoby te muszą posiadac
stosowne uprawnienia do wykonywania czynnoŚci senłisowych na dole zakładu gorniczego/ kopalni
tj. odpowiednie kwa|ifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przesżko|enie z
zakresu uzytkowania pochłaniaczy i aparatÓw ucieczkowych oraz Wymagane ubezpieczenia. osoby te

5)
6)
7)

m i

opracovvywan

i

u sym

sji P z eta rgowej : G ab ri e I a Lo ncz

u

Iacj i
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muszą posiadac odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie Wymagane przepisami (w szczegolności
przepisami BHP)' a takze muszą byÓ wy posazone w podstawowe narzędzia oraz stosowaÓ odzieŻ,
obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające aktualne przepisy
Dokumentację remontową częŚci mechaniczne w wersji papierowej - 4 kpl.
1) Dokumentacja remontowa d otycząca urządzeń będących przedmiotem zamÓwienia, na podstawie
ktorej producent, jeg o autoryzowany przedstawiciel lub inny podmiot przeprowadzalmoŻe
przeprowadzic remont przedmiotu dostawy po upływie gwarancji lub w przypadku utraty gwarancji w 3 egz. i w wersji elektronicznej (wraz z plikami *.dwg - tylko do wykorzystania pzez służby
kopalni niezbędnych pzy opracowywa niu symulacji współpracy uządzeń).
2) Wykonawca remontu na podstawie ww. dokumentacji ktÓra zawiera wszystkie niezbęd ne elementy
i zagadnienia, moze przeprowadzic remont w sposob gwarantujący bezpieczną eksploatację
wyremontowanej maszyny/urządzen ia i jednoczeŚnie nie spowoduje wytworzenia nowe
maszynylurządzenia, a W związku z tym nie będzie wymagane dokonanie ponownego
wprowadzen ia wyrobu do stosowania , zg odnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym
3) Maszyna/urządzenie po przeprowadze niu remontu na podstawie ww. dokumentacji remontowej
będzie zgodna z posiada ną przez Zamawiającego dokumentacją techniczno-ruchową
(DTR)/instrukcją obsługi na podstawie ktorej urządzenie jest uzytkowane
4) Przed miotowa dokumentacja remon towa musi umozliwiać wykonanie remontu maszyny
lurządzenia zgodnie z dobrą praktyką inzynierską i nalezytą starannoŚcią.
5) M aszy nal urządzen ie po przeprowadzo nym remoncie na podstawie przedmiotowej dokumentacji
remontowej będzie posiadała poziom bezpieczeństwa, co najmniej rowny poziomowi
bezpieczeństwa Wymaganego przez pienłotne regulacje będące podstawą wprowadzenia do

6)

stosowania.

Zamawiający

nie okreŚla

szczegÓłowo wszystkich elementow dokumentacji remontowej

domniemając, ze taką wiedzę posiada Wykonawca ubiegający się o zamÓwienie lub producent.
Zamawiającv Wymaga dokumentacji remontowej dla oferowanego przedmiotu zamÓwienia aby
umożliwiała dokonanie jego remontu po upływie gwarancji lub w przypadku utraty gwarancji

i

a) Kryteria oceny stopnia zuŻycia elementÓw
b)

c)

-

d)

7)

z uwzględnieniem wszystkiih utłaoow,
(w tym graniczne wartości) wraz

zawierała opis procesu technologicznego remontu

zespołÓw, podzespołow, częŚci, w tym co najmniej:

z podaniem sposobu ich oceny, pomiaru i rozmieszczenia punktÓw pomiarowych, po przekroczeniu
ktÓrych naleŻy przeprowadzic remont danego elementu,
lnformacje ktore układy, zespoły, podzespoły, częŚci muszą byc w procesie remontu wymieniane
na nowe, a ktore mogą podlegac regeneracji (naprawie).
Rysunkiz wymiarami nominalnymi elementow ulegających zuŻyclu w trakcie eksploatacji tzn':
gruboścoraz odchyłki kształtu powierzchni elementów wchodzących w skład podzespołÓw,
Średnice wrazz tolerancjamiotworow isworzni, ktore umozliwiają poprawny montaz elementÓw,
wymiary bazowe np. rozstawy otworÓw,

dla przenoŚnika zgrzebłowego Ścianowego m.in.: graniczne wartoŚci zuŻycla blach Ślizgowych,
profili kadłubÓw i rynien oraz strzałki ugięcia blachy zamykającej, drabinek eicotrak, bębnÓw
napędowych.

lnformacje o gatunku stali i zastosowanej obrÓbce (np. cieplno-chemicznej) wraz z podaniem
podstawowych parametrow charakteryzujących tę obrobkę, elementÓw ulegających zuŻyciu
w trakcie eksploatacji. lnformacja ta jest konieczna do opracowania instrukcji technologicznej
spawania (WPS).
e) lnformacje o minimalnych (granicznych) wańościach wymiarów elementow ulegających zuŹyciu
w trakcie eksploatacji, ktÓre klasyfikują element do remontu.
f) lnformacje o metodach przeprowadzenia remontu, regeneracji np.:
poprzez napawanie,
tulejowanie - naleŻy przedstawic rysunek wykonawczy z wymiarami tulejki i otworu
regenerowanego wraz z pasowaniem,
_
poprzez wymianę elementu na nowy.
g) Rysunki montażowe wrazz wykazem części.
oświadczenie Wykonawcy w ktorym udziela licencji/prawa do korzystania z przekazanej dokumentacji
remontowej jw' oraz dokonywanie na jej podstawie następujących czynnoŚci:

a)
b)

c)

d)

demontaŻu i montazu przedmiotu umowy,
dokonywanie okresowych przeglądow,
senrrisowania przedmiotu umowy po okresie gwarancyjnym lub w przypadku utraty gwarancji;

dokonywanie remontÓw przedmiotu umowy po okresie gwarancyjnym lub w przypadku utraty
gwarancji, a W przypadku, gdy \Ałkonawca nie jest producentem maszynylurządzenia przedstawi
Zamawiającemu dodatkowo zgodę producenta oferowanej maszynylurządzenia na udzielenie licencji
w powyzszym zakresie.
Kopię wszystkich dokumentÓw w formie elektronicznej (pendrive) _2 egz'
1 0. Szczegołowy wykaz kompletacji wszystkich dostaw przed miotu zamowienia,

9'
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Wymagania dotyczące gwarancji.
Dla każdego zadania \ńłkonawca zapewnia:
1. Gwarancja podstawowa na elementy modernizacyjne przedmiotu umowy 24 miesiące od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego po uruchomieniu na dole kopalni luu go mlesięcy
o daty
podpisania protokołu kompletnoŚci dostawy w zaleznoŚci co nastąpiwcześniej.
2. Gwarancja szczegołowa na przedmiot ofeńy liczona od daty podpisania protoiołu odbioru końcowego
po uruchomieniu na dole kopalni:

3.
4'
5.
6.
7.

21
2.3.
2.4.

rynnociąg

- 4 mln ton lub 4 lata w zaleznoŚci co nastąpi wczeŚniej,
ułozyskowanie bębnÓw napędowych izwrotnych - 2 mln ton lub 2lataw zaleznoŚci co'
nastąpi wcześniej,
drabinki
- 2 mln ton lub 2 lata w zaleŻnoŚci co nastąpiwcześniej.
Gwarancja dodatkowa na przedmiot umowy: elementy wymienione podczas tnłania gwaranc1i - min.

eicotrack

24 m-ce od daty wymiany na dole zakładu z zasirzeżeniem, Że nie moze to slirociĆ
podstawowej.

Wykonawca zapewni pełny asortymentu częścizamiennych
gwarancyjnego.

w czasie

gwarancji

obowiązywania okresu

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw częŚci zamiennych przez okres
minimum 5 lat po upływie gwarancji.

Udzielone gwarancje muszą uwzględniac spełnienie parametrÓw technicznych potwierdzonych

w złoŻonej ofercie.

Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny zakres bezpłatnego senvisu gwarancyjnego w okresie
gwarancji' montazu/demontazu urządzenia na dole kopalni oraz przy iazdej źńiańie lokalizacji
urządzenia, łącznie z zapewnieniem pełnego asońymentu częścizamienńych wrazz kosztami dojazdl
i transportu tych częŚci do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 1w przypaóku braku własnego se'r*isu
ofercie nalezy podaĆ' kto będzie pełnił senruis gwarancyjny)
_ wPrzystąpienie
B'
do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpÓŹniej w ciągu B godzin od momentu
telefonicznego zgłoszenia awarii.
9. Czas usunięcia awarii nie może przekroczyc24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia, a okres
jej tnłania spowoduje wydłuzenie okresu gwarancji.
10. osobą odpowiedzialnąza przyjmowanie zgłoszenia o awariijest (zapis do umowy):

11 ó;a; irw"ni" ń"pń* o|o.," or,,".i;.'T:"'.'31;";,
wydłuzenie okresu gwarancji.

;

ó;łór.ó,"'"xJ.?,i'j ;n;";

icr'

inłania spowoduje

nad montazem i seruvis gwarancyjny moŻe byÓ prowadzony wyłącznie przez osoby
posiadające uprawnienia do wykonywania prac na dole w warunkach podziemnbgo zakładu
gorniczego muszą byĆ zapoznane z obowiązkami wynikającymi z arl'. 77 oraz odpońiadających
ustaleniom ań. 74 us!9wy Prawo geologiczne i gornicze, posiadaĆ odpowiednie do' zakresu'prac
doŚwiadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenie BHP, przeszkolenie z
zakresu użytkowania aparatÓw ucieczkowych oraz Wymagane ubezpieczenia, a wraz z dostawą

12. NadzÓr

Wykonawca dostarczy Wymagane doku me nty potwierdzające u prawn ienia.
13' W okresie gwarancji S9l!s gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych bezpłatnych
przeglądow zgodnie z DTR.
14. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie grupy pracownikÓw Kopalni (wg. zapotrzebowania
z podziałem na gornikÓw i mechanikÓw) W zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu

postępowan ia przetargowego.
15. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot zamówienia:

15.1.

r2
15.3.

jest zgodny
wymaga

n

z

wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami

ia okreŚlone przez Zamawiającego'

i

nalezycie spełni

jest przydatny do konkretnych celow planowanych przezZamawiającego,
jest zgodny z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami
i wymaganiami organow państwowych.
16. Przyjęcie lub odbior przedmiotu zamÓwienia w zadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia W spełnieniu wymagań określbnych przez
Zamawiającego.
17' JeŻeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialnośĆ z tytułu gwarancji
jakościobejmuje zarÓwno wady powstałe z przyczyn, ktÓre w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły
w przedmiocie zamÓwienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe lub ujawnione przed upływem
terminu obowiązywania gwarancji.
18. Jezeli Wykonawca, po Wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązkÓw
wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko
\AĄkonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarÓwno
SIWZ, umowy lak

z

i rękojmi.

19 W przypadku rozbieŻnoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający
badań

q

Se

kretaz Kon

isji

n

iezaleznemu ekspertowi wskazanem
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zo.o.

20. W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady przed miotu zamÓwienia
koszty badań
ponosi Wykonawca. WysokoŚc kosztow badań okreŚli kaŻdorazowo niezalezny
ekspert
21. Wymienio ny w ramach gwarancji przedmiot zamowienia winien zostac objęty nową gwarancją
na
zasadach okreŚlonych w umowie.
22. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne
lub prawne
przedmiotu zamowienia.

23. oŚwiadczenie o udzieleniu gwarancji
powyzej uznaje się za rÓwnoznaczne z wydaniem
'zawarte
dokumentu gwarancyjnego' Jezeli Wykonawca
ooslarizy odiębny' dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia w nim okreŚlone nie mogą byc sprzeczne iub mńle1'korzystne aló zamańtąącego nii
warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązującycń przepisÓw prawa pdlskiego.

vill.

obowiązki Wykonawcy.
1' Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamowienia

2.

3'
4.
5.

sprawnoŚc techniczną.

Wykonawca zobowiązany

z3

w

jest do zgłoszenia Zamawiającemu

sposÓb gwarantujący pełną

odbioru zadania

gotowoŚÓ

dniowym wyprzedzeniem w terminie uwzględniającym koniecznośi przeprowadzenia czynnoŚci

odbiorczych.

Wykonawca zapewni

na

Żądanie Zamawiającego bezpłatny nadzÓr senruisu

montazu/demontazu i uruchomienia w wyrobiskach dołowych kopalni.

Kazde dostarczone urządzenie musi byc oznaczone

w

sposob czytelny

i

W

trakcie

tnłały,zgodnie

z aktualnie obowiązującymi w zakresie urządzeń budowy przeciwwybucnowó1 prz'episami.

Nadzor nad montazem oraz senvis
.gwarancyjny będzie prówadzony'wyłącznie przez osoby
posiadające uprawnienia do wykonywania
prac tj. muszą'byczapoznane z'obowiązkamiwynikającyńi
z art. 119 oraz odpowiadających ustaleniom ań. 112 usiawy z dnia 9 czerwca 2011 ioku prdwo
geologiczne i gÓrnicze (Dz.U. z 2017
2126), pośiadac odpowiednie do zakresu prac
| poz.
doświadczenie i kwalifikacje' aktualne badania
okresowe, aktualne szkolenie BHP, oraz Wymagane
ubezpieczenia, a wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Wymagane dokumenty potrruiórdzjjące

6.

_
7.
8.
9.
tx.

uprawnienia.

Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie grupy pracownikow Kopalni (wg. zapotrzebowania
Zamawiającego) w zakresie obsługi i eksploatacji prżedmiotu zamowienia.
Wszystkie osoby Wyznaczone przez niego do iealizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie
kwalifikacje ofaz' przeszkolenia i uprawnienia wymagane frzepisami
ird*a (w_'szczegÓlnoŚci
przepisami BHP)' a takŻe Wyposazone będą w poóstawowe 'narzędzia oraz odzieŻ, obuwie
i sprzęt ochrony indywidualnej spełniającej wymagania przepisÓw
Przestrzeganie i stosowanie przepisÓw Wewnętrznych obowiązujących w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek w zakresie: iucnu'przepustkowego, bhp, zasad
łącznoŚci, alarmowania i zgłaszania wypadkÓw itd.
Terminowe wykonywanie zadania.

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośc odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osob
trzecich za szkody powstałe z jego winy.
2. Wymagania BHP:
1) w odniesieniu do wykonywanych robot Wykonawca przyjmuje na siebie wszystkie
obowiązki wynikające z Prawa Geologicznego i Gorniczego
2) \AĄkonawca zapewnia, ze wszystkie osoby Wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymalanó
przepisami prawa (w szczegolności przepisami BHP), a takze wyposazońe będą
w podstawowe narzędzia oraz odzieŻ, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniającej
wymagania przepisow.
3) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialnośc za przeszkolenie osÓb, ktÓrymi dysponuje
do realizacji przedmiotu zamÓwienia w zakresie przepisÓw BHP.
4) Przez określeniepracownik Wykonawcy, strony rozumieją osoby, ktÓrymi dysponuje
Wykonawca do real izacj i przed miotu zamÓwien ia.
5) We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy Wykonawca kontaktowac się
będzie bezpoŚredn io i wyłączn e z Zamawiającym.
6) Wykonawca zapewni odpowiedni nadzor i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy stosownie do przepisow rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 2 wrześniarcgl r'
wsprawiesłuzby bezpieczeństwa ihigieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz.704zpÓżn.zm').
7) W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktÓremu uległ pracownik 'Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomic ZamawiĄącego na-zasadaih
określonych w ań. '119 ustawy z dnia 9 czenruca 2011 r' - Prawo geólogiczne igÓrnicze
(Dz.U. 22017 r. poz.2126).
8)
Ustalenie okolicznoŚci przyczyn wypadku oraz spoządzenia Wymaganej dokumentacji
powypadkowej dokonuje Wykonawca stosownie do rozporządzania rozpoządzenia Rady
i

Sekretaę Komisji Pzetargowej: GabrieIa Lonczyk
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9)

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

a)

b)
3.
x.

Zakładu GÓrniczego V1łkonawca zobowiązanv jest natychmiast wstrzymaÓ

prowadzenie prac W strefie zagroŻenia, wycofaÓ załogę w bezpieczne miejsce oraz
powiadomiÓ o tym fakcie Zamawiającego (Dyspozytora) i pzystąpió dostępnymi
Środ kami do usuwan ia zagroŻenia,
stanu zagroŻenia wymagającego interwencji słuzb ratownictwa górniczego
Zamawia1ący zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej. W tym pzypadku dozor
\Afu ko n awcy będz ie pod po rz ąd kowany zaządzeniom Kie rown ictwa Akcj i.

Wykonawcy, któłzy złożyl'i ofeńę wspólną odpowiadają solidarnle za wykonanie przedmiotowej
umowy (jeŻeli dotyczy).
obowiązki Zamawiającego.

1.
2.
3.

4.
xt

o. o.

Ministrow z dnia z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i pzyczyn
wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 105 , poz. 870 ).
W pzypadku powstania w trakcie wykonywania dostaw pzez \Alkonawcę:
stanu zagroŻenia Życia lub zdrowia pracownikÓw lub bezpieczeństwa ruchu

Zamawia1ący zapewnia środki techniczne związane z rozładunkiem i magazynowaniem elementÓw
dostarczonych elementÓw pzedmiotowej umowy.

ZamawiĄący wskaŻe miejsce zabudowy uządzenia w wyrobisku dołowym (jeśliskozysta
z pomocy pzy montaŹu i uruchomieniu uządzenia).
W razie zaistnienia wypadku p]zy pracy, któremu uległ pracownik \AĄlkonawcy, Zamawiający jest
zobowiązany:
1) niezwłocznie zorganizowaÓ pierwszą pomoc dla poszkodowanego,
2) zabezpieczyĆ miejsce wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza miejscem pracy
protokolarnie przekazanym V1Ąlkonawcy, lecz na terenie kopalni. W rejonie Wznaczonym
\Ąffkonawcy do prowadzenia prac zabezpieczenie miejsca wypadku zapewnia
\Ąłkonawca,
3) udostępniÓ niezbędne informacje i materiały słuŻbom BHP \Afikonawcy'
Zamawiający powiadomi niezwłocznie VĘkonawcę o kaŻdym pzypadku wystąpienia
niebezpiecznego zdazenia, w ktÓrym uczestniczył lub był zagroŻony pracownik Vlfukonawcy.

Zamawiający zaleca zapoznaÓ się ze stanem technicznym elementÓw przenośnikaprzeznaczonych do
modernizacji po wczeŚniejszym uzgodnieniu terminu z ZamawiĄącym (fizyczne oględziny z zachowaniem
wszelkich Wymogow sanitarnych) lub otzyma dokumentację zdjęciową (drogą elektroniczną) przenośnika
pod legającemu modernizacji.

Kontakt telefoniczny: Krzysztof Niestrój, tel. 32 718 'l547, email: k.niestroj@wegIokokskraj.pI
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WĘGLOKOKS KRAJ Sp, z

o. o

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: PPA.I2371

FORMULARZ OFERTOWY
Data,

OFERTA
Dane Wykonawcy

Wy ko n awca,
a w przypadku oferty

Wspólnej Pełnomocnik

WykonaWca składający
ofertę wspólną _ członek

Pełna nazwa Wykonawcy/
WykonawcÓw
składających ofertę
wspolną

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

Wojewodztwo
Gmina
Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
WłaŚciwy Urząd Skarbowy
(nazwa i adres)

Status przedsiębiorcy
(M ikro p rz ed s ię b io rcal
Mały przedsiębiorca/
Sredn i przedsięb iorcal
DuŻv przedsiębiorca)

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

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

KWK ,,Bobrek

- Piekary"

o.

Wzwiązku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamÓwienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.

:

Modernizacja dwóch pzenośnikow zgzebłowych ścianowychtypu RYBNlK-85o z podziałem na zadania
dla WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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oferujemy Wykonanie przedmiotu zamówien ia zgodnie

w Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwien la za cenę

z

Pzedmiot zamówienia
1

Modernizacja dwóch

przenośn i k ów zgrzebłowyc h
ścianowychtypu

RYBNlK-850 z podziałem na
zadania dla WĘGLoKoKs
KRAJ Spółka z o.o. KWK
Bobrek - Piekary
Ruch Bobrek

Wańośó
zadania netto
IPLNI

2

3

Stawka
podatku

vAr

1)
2)

6)
7)
8)

Zadanie nr 2

P

rzen ośn i k Zgrzebłovly

RYBNIK 850
nr arch.2621

1 kpl.

2 kpl

podałem cenę ofertową, ktÓra zawiera wszystkie koszty poniesione

zamowienia,

w celu

nalezytego wykonania

akceptuję termin płatnościWynoszący do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w óałoŚói tuo w cźęści,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia W całoŚci lub częŚci
np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat,
oferuję termin realizacji zamowienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚione w SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowY - bez zastrzeŻeń, a W szczegolnoŚci warunki realizacji zamówienia opisane
w Załączniku nr 1 do SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,

zapoznałem się z lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczoną na stronie www.welglokokskrai'pl.
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww'
lnstrukcją,

zapoznałem się z wyciągiemz Regulaminu udzietania zamÓwień w

WEGLoKoKs KRAJ

Sp' z o. o'

DziałĄąc w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:
posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,
znajduję się w sytuacji finansowejzapewniającej wykonanie zamÓwienia.

1)
?)
3)

ó

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

1)

2)

nie zalegam

(z wyjątkiem

z

uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne

przypadkÓw, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu),
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem \Ałkonawcy, ktÓry po ogłoszeńiu uladłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

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

tr
tr
*

5

5

nr arch. 3101

2

4.

[%l

Wańość
zadania brutto
IPLNI

4

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

3)
4)
5)

od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NlP:
.. ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,

czynnym podatnikiem podatku

zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i usług.

wybraó właściwąopcję

oŚwiadczam, że jestem związany oterIąprzez okres 60 dni.

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Gabriela Lonczyk
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Załącznikami do

n in

iejsze j oferty są dokumenty wymienione w pkt. ..'.

Nazwa nr dokumentu

s

OKOKS KRAJ

zo.o.

nr strony w ofercie

1

2
3

4

(pieczęÓ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do S|WZ
Nr sprawy: PR7212371

W

Lp.

vVYKAz WYKoNA NYc H/WYKo NYWA NYc H UsŁU G
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
zakresle niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Pzedmiot

zamówienia

Wańośó
zamówienia
brutto PLN
(w okresie
ostatnich
3 lat przed
upływem terminu
składania ofeń)

Data usług
(nalezy

podac:
dd/mm/rrrr
lub okres
od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr)

Podmiot
wykonujący
zamówienie*

Pełna nazwa
Odbiorcy
usług

(w przypadku

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego
potenciału)

Nr strony

w ofercie
zawierającej
dokument
potwierdzający
nalezyte

wykonanie
dostaw

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumiec jego odbior.

-

W

przypadku usług okresowych

lub ciągłych naleŻy W kolumnie Data wykonania

,,do nadal'', podając wartośczrealizowanego dotychczas zamÓwienia.

-

wpisac

Do wykazu naleŻy dołączyc dokumenty potwierdzające. Źe podane w wykazie usługi zostały wykonane
nalezycie lub są wykonywane nalezycie.

*

W przypadku, gdy wykazano doświadczenieinnego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowleńia,
w szczegolności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

(pieczęĆ i podpisiy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowanla Wykonawcy)
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Załącznik Nr4 do SIWZ

Nr sprawy: PRZZ|2371

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWADczEN lA vVYKoNAWcY
Dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

1.

oŚwiadczam,

ze

przedmiot zamowienia posiada mozliwoŚc stosowania wyrobu W podziemnych

wyrobiskach gorniczych zgodnie z przepisami:
Ustawy z dnia 9 czenruca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (j.t. Dz. U. z ZOig r. poz. 36g wraz
z póżn. zm') wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamowienia, tym:
rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegołowych

1)

a)

b)
c)
2)

zm.),

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r' o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. lJ ' z 2019 r. poz. 155 wraz
z pożn. zmi') wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamowienia, w tym:

a)

3)

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gÓrniczycń (Dź.U.
z2017 r. poz. 1118wrazzpoŻn.zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r' w sprawie zagroŻeń
naturalnych wzakładach gÓrniczych (Dz.U. z2013 r. poz. 23O,z2017 r. poz.1247),
rozpoządzenie Rady MinistrÓw z dnia 30 kwietnia 2OO4 r' w sprawie dopuśzczania
wyrobow do stosowania w zakładach gorniczych (Dz. U. z 2OO4 r. Nr g9, poz. 1003 z poŻn'

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 wraz z pÓŻn.

zmianami).
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r' o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (j.t. Dz.U.

z

2019 r. poz. 544 wraz

z

poŹn. zm.) wraz

wykonania zamÓwienia, w tym:

z

aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu

a)

2.
3.
4.

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czenłca 2016 r' w sprawie wymagań dla
urządzeń i systemow ochronnych przeznaczonych do uŻytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. 22016 r. poz.817).
oŚwiadczam, ze przedmiot zamÓwienia ma mozliwośĆstosowania wyrobu w zintegrowanych systemach
sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych w warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrow z dnia 30 kwietnia 2OO4 r. w sprawie dopuszczenia wyrobow óo stosowania w zakładach
gorniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr g9, poz.1003 z póżn. zm.),
oświadczam, ze akceptuję wszystkie warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego zgodnie z pkt. Vll
Wymagania dotyczące gwarancji - Załącznika nr 1 do slWZ.
oŚwiadczam, ze dostarczę wszystkie Wymagane dokumenty Wymagane wraz z przedmiotem zamowienia
zgodnie z pkt Vl' Wymagane dokumenty' ktÓre należy dostarczyć Wraz z przedmiotem zamowienia Załącznika nr 1 do slWZ tj.

'1.

oŚwiadczenie Wykonawcy, stwierdzające mozliwośĆstosowania wyrobu, przedmiotu zamÓwienia

w podziemnych wyrobiskach gorniczych zgodnie z przepisami:
Ustawy z dnia 9 czenłca 2011 r. - Prawo geologiczne igÓrnicze (j.t. Dz. U, z2019 r. poz. 868 wraz
z poŻn' zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamowienia, tym:
rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegÓłowych

1)

a)

b)
c)
2)

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gÓrniczych (Dz.U.
z 2017 f. poz' 1118 wraz z poŻn. zm.),
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r' w sprawie zagroŻen
naturalnych w zakładach gorniczych (Dz.U. z2013 r. poz.230, z2017 r' poz' 1247),
rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r' w sprawie dopuszczania
wyrobów do stosowania w zakładach gÓrniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr gg, poz.1003 z pożn.
zm.),

Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoŚci (j.t' Dz. U.z2019 r. poz. 155wraz
z poŹn. zmi.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamowienia, W tym:

a)

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz' U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 wraz z pÓŹn.
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Nr

3)

zmianami)

J

4
5

b

3)
4)

z

kopalnię,
rysunki przedstawiające sposob załadunku (z podaniem środkow cięzkościi masy elementow) oraz
mocowania na wciągnikach przejezdnych transpońowych typu FAMA WPT_4,o, PloMA WJS, UlK

WPT,
rysunki w formacie min. A3 z wymiarami szczegołowymi dla całego przenoŚnika ścianowego
zgrzebłowego jak i dla jego elementów składowych w celu potwierdzenia spełnienia wszystkióh
wymagań konfiguracyjnych (w tym takze schematy konfiguracyjne) i technicznych poszczegolnych
elementÓw jak i całego przenoŚnika Ścianowego zgrzebłowego pzez Zamawiającego (wraz
pIikami
tylko do wykorzystania przez służbykopalni niezbędnych przy
opracowywan iu sym u lacj i współpracy u ządzeń),

*.dwg

z

8.

zo.o

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r' o systemach oceny zgodnoŚci i nadzoru rynku (j.t. Dz.U.
2019 r. poz' 544 wraz z poŻn, zm') wraz z aktami wykonawczymi obowiązl;ącyńi w dniu
wykonania zamowienia, w tym:
a) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czenvca 2016 r. w sprawie wymagań dla
uządzen i systemÓw ochronnych przeznaczonych do uŹytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. 22016 r. poz. 817).
oŚwiadczenie o mozliwości stosowania wyrobu w zintegrowanych systemach sterowania kompleksow
wydobywczych i przodkowych w warunkóch okreŚlonyćh w ńozpoiządzeniu Rady MinistrÓw z dnia
30 kwietnia 2004 r. w_sprawie dopuszczenia wyrobow do stosowania w zakładach gorniczych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz.1003 z poŹn' zm'),
Deklaracje zgodności WE (lub UE),
Świadectwa jakościwyrobu,
Kańy gwarancyjne,
Dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 pażdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.
U.z2008 Nr 199, poz' 1228i rozporządzenia Ministra Rozwoju zdnia 6 czenvcl 2016 r. w śprawie
wymagań dla urządzeń i systemow ochronnych przeznaczonyc'h do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817) dla maszyn i urządzeń (elementÓw) wchodzącycn w srłaa
przedmiotu zamowienia (5 egz. w formie papierowej) zawierającą ponadto: m'in.
1) rysunki z wymiarami gabarytowymi iszczegołowymi, na ktorych przedstawione będą Środki
cięzkości głownych podzespołow przygotowanych do transpońu'
2) rysunki przedstawiające sposob załadunku (z podaniem ŚrodkÓw ciężkościi masy elementow) oraz
mocowania na platformach kołowych typu PAT-26, ,,Nowy -Wirek'' i MoNTANA posiadanych przez

2
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5)
6)
7)

instrukcję bezpiecznego uzytkowania, eksploatacji, kontroli, konsenrlacji

demontazu,
katalog częŚci zamiennych (także w formie arkusza Microsoft Excel lub Word),
katalog częściszybko zuzywających się,.
i

i

naprawy, montazu

Listę osÓb, ktore będą wykonywac seruvisowe czynnościgwarancyjne. osoby te muszą posiadac
stosowne uprawnienia do wykonywania czynnoŚci sen',visowych na dole zakładu gÓrniczegoi kopalni
tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkoienie
z zakresu uzytkowania pochłaniaczy i aparatow ucieczkowych oraz Wymagane ubezpieczenia. osoby te
muszą posiadaĆ odpowiednie kwalifikacje oraz plzeszkolenie Wymagane przepisami (w szczegolności
przepisami BHP)' a takze muszą być wyposazone w podstawowe narzędzia oraz stosowac odzieŻ,
obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające aktualne przepisy.
Dokumentację remontową częŚci mechanicznejw wersji papierowej - 4 kpl.
1) Dokumentacja remontowa dotycząca urządzeń będących przedmiotem zamÓwienia, na podstawie
ktorej producent, jego autoryzowany przedstawiciel lub inny podmiot przeprowadzalmoŻe
przeprowadzic remont przedmiotu dostawy po upływie gwarancji lub w przypadku utraty gwarancji w 3 egz. i w wersji elektronicznej (wraz z p!ikami *.dwg - tylko do wykorzystania przez służby
kopa n i n iezbędnych przy opracowywa n i u sym u lacj i współpracy u rządzeń).
2) Wykonawca remontu na podstawie ww. dokumentacji ktora zawiera wszystkie niezbędne elementy
i zagadnienia, moŻe przeprowadziĆ remont w sposÓb gwarantujący bezpieczną eksploatację
wyremontowanej maszynylurządzenia i jednocześnie nie spowoduje wytworzenia nowej
maszynylurządzenia, a W związku z tym nie będzie Wymagane dokonanie ponownego
wprowadzenia wyrobu do stosowania , zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawny
3) Maszynalurządzenie po przeprowadzeniu remontu na podstawie ww. dokumentacji remontowej
będzie zgodna z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczno_ruchową
(DTR)/instrukcją obsługi na podstawie ktÓrej urządzenie jest uzytkowane'
4) Przedmiotowa dokumentacja remontowa musi umoŻliwiac wykonanie remontu maszyny/
uządzenia zgodnie z dobrą praktyką inzynierską i nalezytą starannością.
5) Maszynalurządzenie po przeprowadzonym remoncie na podstawie przedmiotowej dokumentacji
remontowej będzie posiadała poziom bezpieczeństwa, co najmniej rowny poziomowi
bezpieczeństwa wymaganego przez pienłotne regulacje będące podstawą wprowadzenia do
l

stosowania.

q
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elementow dokumentacji remontowej
domniemając, że taką wiedzę posiada Wykonawca ubiegający się o zamowienie lub producent.
Zamawia)ący wymaga dokumentacji remontowej dla oferowanego przedmiotu zamÓwienia aby
umozliwiała dokonanie jego remontu po upływie gwarancji lub w przypadku utraty gwarancji

Zamawiający

i

ni

e

określa szczegołowo wszystkich

zawierała opis procesu technologicz nego remontu

zespołÓw, podzespołow, częŚci, w tym co najmn|ej

a)

b)
c)

7)

Kryteria oceny stopnia zuŻycia elementow (w tym graniczne wańości) wraz
podaniem sposobu ich oceny, pomiaru i rozmieszczenia punktow pomiarowych, po

przekroczeniu ktÓrych naleŻy przeprowadzlÓ remont danego elementu,
lnformacje ktore układy, zespoły, podzespoły, częścińuszą byĆ w procesie remontu
wymieniane na nowe, a ktÓre mogą podlegac regeneracji (naprawió).
Rysunki z wymiarami nominalnymi elementow ulegających zuzyciu w trakcie eksploatacji

Żn':

10

gruboŚĆ oraz odchyłki kształtu powierzchni elementÓw wchodzących
podzespołów,

średnice wraz

z

tolerancjami otworÓw

montaz elementow,
Wymiary bazowe np. rozstawy otworÓw,

i

w

skład

sworzni, ktore umozliwiają poprawny

d!" przenośnika zgrzebłowego ścianowego m.in.: graniczne wańości zuŻyciablach

Ślizgowych' profili kadłubow i rynien oraz strzałki ugięcia blachy zamykającej,
drabinek eicotrak, bębnow napędowych.

lnformacje o gatunku stali i zastosowanej obrÓbce (np. cieplno-chemicznej) wraz
z podaniem podstawowych parametrow charakteryzujących tę obrÓbkę, eleńentow
ulegających zuŻyciu w trakcie eksploatacji. lnformacja ta jest konieczna do opracowania
instrukcji technologicznej spawania (WpS).
e) lnformacje o minimalnych (granicznych) wańoŚciach wymiarÓw elementow ulegających
zuŻyciu w trakcie eksploatacji, ktÓre klasyfikują element do remontu.
lnformacje o metodach przeprowadzenia remontu, regeneracji np.:
0
poprzez napawanie,
tulejowanie - naleŻy przedstawiĆ rysunek wykonawczy z wymiarami tulejki i otworu
regenerowanego wraz z pasowaniem,
poprzez wymianę elementu na nowy'
g) Rysunki montaŻowe wrazz wykazem częŚci.
oŚwiadczenie Wykonawcy W ktorym udziela licencji/prawa do korzystania z pnekazanej
dokumentacji remontowej jw. oraz dokonywanie na jej podstawie następujących czynnoŚci:
a) demontazu i montazu przedmiotu umowy,
b) dokonywanie okresowych przeglądÓw,
c) senvisowania przedmiotu umowy po okresie gwarancyjnym lub w przypadku utraty

d)

I

uwzględnieniem wszystkich układow,

z

d)

z

gwarancji;

dokonywanie remontÓw przedmiotu umowy po okresie gwarancyjnym lub

w

przypadku
producentem
maszynylurządzenia przedstawi Zamawiającemu dodatkowo zgodę producenta oferowanej
maszynylurządzenia na udzielenie licencji W powyŻszym zakresie.
Kopię wszystkich dokumentow w formie elektronicznej (pendrive) _ 2 egz.
Szczegołowy wykaz kompletacji wszystkich dostaw przed miotu za mÓwien ia.

utraty gwarancji,

a w

przypadku,

gdy Wykonawca nie jest

(pieczęc i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nr sprawy: PRZZ|2371

MiejscowośĆ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

oŚWlADczEN lE WYKoNAWGY WsPoLNlE UBlEGAJĄCEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie przedmiotu zamowienia

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

Wypełnia każdy z WykonawcÓw wspÓlnie składających ofertę

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKS KRAJ Sp.zo.o
Załącznik Nr 6 do SIWZ

NIP

DATA

oŚwlRoczEN!E
Niniejszym oświadczamy, Że posiadamy wierzytelnoŚci pienięzne wobec WĘGLoKoKS

Sp. z o.o. przekraczające wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn

przetarg nr: ...

KRAJ

.

przewidywana data otwarcia ofert:
wysokoŚc Wymaganego wadium:

.

Wvżei wvmien ione wierzvtelnościwvnikaia z:

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

...

dnia
z dnia
' z dnia
' z dnia
z

data wymagalnoŚci

wartośĆ

data wymagalnoŚci

wartoŚĆ

data wymagalności

wańośc

data wymagalności

wartoŚĆ

WARToŚc RAZEM: .......
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty t-_J $łownie:
stanowiącej rownowałźość
wadium, na poczet wadium Wymaganego w postępowaniu pn.: t-J.
oświadczamy, że zaliczenie wienytelnościna poczet wadium uważamy za spełnienió przez WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do kwoty [-] dlatego też nie
będziemy naliczać odsetek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zakończenia posiępowania
o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w $ 19 Regulaminu udzielania
zamowień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

()

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głownego Księgowego
w WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.)

Se k reta
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ

zawarta W

dniu

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z
y Sądzie Rejonowym w G]iwicach,

zo.o.

Umowa
..'...,,......r. W Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):
o.o. 41-940 Piekary śląskie,ul. Gen. .lerz'egó żlętłi,'zarejestrowaną

X Wydział Gospodarczy iwpisaną do Krajowego nójestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618, NlP: 653-000-48_65, REGoN 270034633, BDo: oodo122ż4, wysokoŚĆ
kapitału zakładowego'. 173'321.000,00 zł, zwaną w treŚci Umowy Zamawiającym W imieniu i na rzecz, ktorego
działa1ą:

2.

.......

a

zarejestrowaną

W

pod numerem

KRS

będącą pod atnikiem VAT i posiadającą numer identyfikacyjny
-.. ....... PLN' zwaną w treŚci umowy Wykonawcą'

NlP ........., REGON ........ wysokoŚc kapitału zakładowego
w imieniu i na rzecz ktorego działają'.
1. ..............

s 1. Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1) Zatwierdzony wynik z przeprowadzonego postępowania przetargowego PRZZ\2371 pn' Modernizacja dwoch
przenoŚnikÓw zgrzebłowych Ścianowych typu RYBN|K-B50 z podziałem na zadania dla WĘGLoKOKS KRAJ
Społka z o.o' KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek.
2) Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia ( SlWZ).

3)

2
3

ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.

$ 2. Przedmiot Umowv
Przedmiotem Umowy jest modernizacja dwóch przenośników zgrzebłowych ścianowych typu
RYBN|K-850 z podziałem na zadania dla WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek - Piekary
Ruch Bobrek, na warunkach określonychw niniejszej Umowie.
Wykonawca oświadcza, ze Świadczenia przedmiotowych robot odpowiadają wszystkim wymaganiom SlWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym w ofercie
Wykonawcy.

4

5

1

2.
3.
4.

Wykonawca oŚwiadcza, ze oferowany przedmiot Umowy jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob
trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofertą. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
ewentualnych roszczeń osÓb trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z realizaqą przedmiotu Umowy.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot
umowy, Wykonawca poniesie (zwroci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając
w to koszty zapłacone przezZamawiającego narzecz osob trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
$ 3. Cena iwarunki płatności
WańośĆ Umowy okreŚlona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamÓwienia nie
rzekrocz netto
PLN słownie:
m cen
nostkowe:
Zadanie nr 1 Przenośnik Zq
RYBNIK 850 nr arch. 3101
Zadanie nr 2 Przenośnik Zq
RYBNIK 850 nr arch.2621
Stawka podatku VAT: według przepisÓw obowiązujących w okresie realizacji Umowy.
W przypadku, kiedy zrealizowana wartośc Umowy będzie nizsza od maksymalnej wańości Umowy,
\ĄĄlkonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez \A/ykonawcę usług / robÓt będzie sporządzony przez
Wykonawcę ProtokÓł kompletnoŚci dostawy podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego
iWykonawcy.

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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Nr

5'
6.

9.

zo.o

Dopuszcza się fakturowanie częściowe. Dopuszcza się fakturowanie częściowe (tzn' dla kazdego zadania

osobno).

WańoŚĆ Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacjązamowienia. Wykonawcy nie przysługuje
zad ne dodatkowe/uzu pełn iające wynag rod zenie z tytułu real izacji U mowy.

7. W

B'

GLOKOKS KRAJ

przypadku,

gdy z realizaĄą zamÓwienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym

związane

z formalnościamicelnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
Faktury za realizację przedmiotu zamowienia Wykonawca wystawiac będzie Zamawiającemu - w terminie
wynikającym
właŚciwych przepisow
od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
zamowienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodńie z żapisami

z

-

Umowy.

Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych

Zamawiającego.

w

niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez

'10. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest
do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposob rzetelny,

z Umową istanem rzeczywistym, atakŻe w sposob zgodny z nazewnictwem stosowanym

zgodny

Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKWiU).

W Polskiój

11' W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw, wszystkie
podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za
realizację przedmiotu Umowy.
12' w przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia z tytułu
realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak i zobowiązań odbywac się będą wyłącznie
pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum
.... Rozliczenia pomiędzy członkami'konsorcjum z
tytułu realizacji Umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego
a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozosiałyćn
członkÓw konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za reatizację przedmiotu IJmowy'
13. Fakturę nalezy wystawic na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek
i przesłaÓ na powyższy adres.
14. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy
wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.
15. Wykonawca jęs! zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa w ust. 4,
a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
16. Faktury muszą byĆ wystawione W języku i w walucie polskiej, zawierac numer Umowy, pod ktÓrym Umowa
'
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umow prowadzonym przez Zamawiającego.
17. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany'przóz \A!konawcę na

tj..

:

-

fakturze.

1B. Termin płatnoŚciwynosi do 60

dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o.
wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całościlub częŚci, na podstawie dokumentu
potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częŚci np' protokołu odbioru
przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
1 9. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
20. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejności na poczet naleznoŚci
głownejwskazanejw tytule przelewu (ań. 451 s 1 Kc nie stosuje się).
21. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
22.Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złozońej uZamźwiĄącego fakturze
nie stanowi zmiany Umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez złozenie ZamawiĄąceńu faktury
korygującej.
23. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi
24.
25.

26'
27.
28.
29.
30.

q

z Umowy (naleŻnoŚć głowna, naleznoŚĆ uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczeńie,
obciążenie, zbycie)wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewazności'
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnościąWymaga uprzedniejzgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.".
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnoŚci faktury pienłotnej.
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
iniewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia przez
Zamawiającego o potrącen u.
Strony ustalają jako datę zapłaty przezZamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowac płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu pod:zielonej
płatności,łzw. split payment'
Wykonawca oświadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla ktÓrego
zgodniezrozdziałem 3austawyzdnia29sierpnia 1997r. -Prawobankowe(Dz. U. z2019r'poz'2357zezń.)
prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT prowadzonym
przez Szela Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia zawiadomieńia,
o ktorym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz.
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900 ze zm.).

31. Zamawiający oŚwiadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o NlP 653 ooo 48 65.
32. Wykonawca oŚwiadcza, Że''
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
2) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług'

33.

34.
35.
36.
37

.

38.
39.

Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
Zamawiający oŚwiadcza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
\Ąń7konawca oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw 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 8 marca 2013 r'
o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.
Wykonawca oŚwiadcza, ze posiada
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
dnia
B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.
Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktorym mowa w ust.

status

z

37 i 38 powyzej.

s 4. Termin realizacii Umowv

Okres realizacji Umowy wynosi:

$ 5. Zakres rzeczowv przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określaZałącznik nr 1 do Umowy (wgZałącznika nr 1 do SIWZ)
$ 6' Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją Umowy
*::"lnian
*'u?"u:"!'''*1*'::Tju:l:n:

1.

"::i T::'::::

]|o.|oł" ?o|:?"

'tel

:.:::l'':]

2. Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za

'::' ::::::i::

3.

2

3

-:'::'"1

'':':u:':-:i:'?:i

Zmiana osÓb odpowiedzialnych

w zakresie osob odpowiedzialnych

tel.

:':*u'u'

'

-!:":?::!

... ...

nadzÓr nad realizacją Umowy

':''?'*u'*:11'u:n I'. ::f i:l

u'"*l

'1

za nadzÓr nie Wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
za realizaĄę Umowy, wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.

$ 7. Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną
ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy,
druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstapienia od umowy
eX nunc (od teraz)' Jezeli Świadczenia stron są podzielne' a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do
częściświadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według
jej wyboru, albo do tej częŚci, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpic
od całości,jeŻeliwykonanie częŚciowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwoŚczobowiązania
albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstaoienia od Umowy eX nunc (od teraz)w przypadku
utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w terminie 14 dni od
momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznoŚciach'
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz 90 dni, okreŚlonego w odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku

a)
b)

:

zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego' skutkującej tym, Że świadczenie objęte Umową nie
moze być zrealizowane
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
przy czymza:

-

4.

niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całoŚci lub w części;
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 celÓw planowanych przez Zamawiającego'
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie przepisow kodeksu

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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cywilnego

1.

o. o

s 8. Karv umowne

Zamawiający może naliczyc Wykonawcy kary umowne

1) Za odstapi.enjg od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
w wysokoŚci 10% wartoŚci netto niezrealizowanejczęŚci Umowy,
2) Za kaŻdy rozpoczęty dzień opoznienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokości O,2o/o wańoŚci
netto niezrealizowanej w terminie częściUmowy,
3) Za opÓżnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu Wyznaczonego na usunięcie wad za kazdy dzień zwłoki - w wysokości0,2 7o wańości
netto przedmiotu Umowy.
4) w wysokoŚci 0,01% wańościnetto przedmiotu umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w terminie
ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. czasie do 24 godzin od powiadomieńia \Afukonawcy, za

2'

3.
4'

kaŻdy dzień opoŹnienia.

\Ą&konawca moze naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstapienie od Umowy przez jedną ze stron
z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokoŚci to% wartoŚci netto niezrealizowańej części
Umowy, co nie dotyczy przypadkÓw okreŚlonych W s 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie Iub wypowiódzenie

Umowy" ust. 3 pkt a).
Całkowita wańośckar umownych i odszkodowań uzupełniających nie może pzekroczyć ceny brutto
przedmiotu umowy okreŚlonejw $ 3 ust.1
W przypadku koniecznoŚci zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu Wykonawcy

w wyniku:

'])
2)

nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamÓwionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy
\Ąkonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej przez
Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Umowy.

s 9. Zmianv umowv

1

2'

Zm iany umowy z zastrzeŻeniem ust. 2, 3 i 4 dopuszczalne są tylko za zgodą Zarządu WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. Wniosek o zmianę umowy winien zawierac uzasadnienie.
W uzasadnionych przypadkach , za zgodą Stron, może nastąpic zmiana terminu realizacji zawańej umowy,
bez zmiany jej zakresu rzeczowego i finansowego.

3. W

t5.
6.
7.
B.

9.

przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, rozliczenie nastąpi

za

faktycznie

wykonany zakres.
Za zgodą Stron umowy może nastąpiĆ obnizenie wańoŚci umowy bez zmiany jej zakresu rzeczowego.
Zmiany umowy nie stanowi
5.1. Zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu).
5'2. Zmiana osÓb odpowiedzialnych zarealizację niniejszej umowy.
o zmianach okreŚlonych w ust.5. 1 i 5.2 strony powiadomią się pisemnie.
Zmiany opisane w ustępach 1,2,3,4 dla swej waznościmuszą byÓ zaakceptowane w formie pisemnej przez
strony w postaci aneksu.
Zmiany zakresu finansowego wynikające ze zmiany zakresu rzeczowego nie objętego Wyceną W umowie,
ustala się w drodze negocjacji cenowych, pomiędzy Wykonawcą a ZamawiaJącym' proiokoł z negocjacji
:

Wymaga zatwierdzenia przez Zarząd lub osoby umocowane, w pozostałych przypadkach zmianę zakiesu
finansowego nalezy ustalic na podstawie obowiązujących cen okreŚlonych w umowie.
Niezaleznie od postanowień przewidujących zmiany umowy Zamawiający, jezeli będzie to uzasadnione jego

sytuacją (w szczegolności ekonomiczna, organizacyjna, procesem produkcji

i

związane

z

siła WyŻsza)

ma prawo ograniczyc zakres przedmiotu umowy oraz odpowiednio związany z tym zakres finansowy umowy.
10. W uzasadnionych przypadkach moze nastąpic zmiana terminu realizacji zawartej umowy, bez zmiany jej
zakresu rzeczowego i fiilansowego przez Zamawia1ącego (poprzez podpisanie przez strony aneksu do
umowy),

11 W razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznoŚci powodującej, Że wykonanie umowy nie lezy w interesie
WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o., czego nie można było przewidziec w chwili jej z.awarcia, Zamawiający
zastzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy
zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy. W takim wypadku

\Ałkonawca moŻe Żądac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytułu wykonania częŚci umowy. Ewentualne
roszczenia odszkodowawcze \Ałkonawcy z tytułu odstąpienia od umowy rozpatrywane będą w trybie
negocjacj i z Zamawia1ący m.
12. Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze związane z brakiem realizacji pienłotnego zakresu
umowy.

$ 'l0. Nadzór wvnikaiącv z zaządzenia środowiskoweqo
trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrżegania przepisÓw prawa
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla Wykonawcow obowiązującej w WĘGLoKoKs KRAJ

W

Społka z o. o. zamieszczonej na stronie wwrv.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.
Sekretarz Kom isji Pzetargowej : Gab riela Lonczyk
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$ 11. Siła wvższa
odpowiedzialności za niewykonńie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli
jej realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częścina stałe lub na pewien czas, któremu nie moŻna
an i przeciwd ziałac pzy zachowan iu nalezytej staran noŚci.
'apobiec
Pzejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
a) klęski zywiołowe np. pozar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłocenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej siłę
wyŻszą, o czasie jejtnłania iprzewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚć siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnvania przeszkody.

Strony są zwolnione

2

3

4
5

z

się do

$ 12. Ochrona danvch osobowvch

ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie W związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środńow ochrony danych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a W szczegolności
z ustawą o ochronie- dg1v9h osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 '04'2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z prźewazaniem óańycn
Strony zobowiązują

I

osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy za1mujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetwarzania iochrony

2.

danych osobowych.

Strony oŚwiadczają, ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia 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 niezbędne do jej wykonania,
a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

3.

4.

$'1 3.

Przetwarzanie danvch osobowvch

Zgodnie zart,13 ust'1 iust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iR-dy (UE)2o16i679zdnia27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przeM,tazaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie o ochronie
danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający informuje, iz:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o', z siedzibą w Piekarach
Śląskich (41-94o) pzy ul' gen. J. Zięika, wpiśanądo iRejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego' KRs 000008061B' kapitał
zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarÓw i usług posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pi,
www.weg lokokskraj. pl, zw aną d alej Ad

m in

istratore m.

2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.: adres
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.

3. Pzetwarzanie przekazanych przez \AĄlkonawcę danych osobowych może dotyczyÓ
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow'

41_905

reprezentantow

4. Dane

Wykonawcy są rowniez 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 iwindykacji naleŻnościwoparciu o tzw. prawnie uzasadnione
interesy Administratora określonego w ań. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
5. Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku dochodowym od osÓb

6.

fizycznych iprawnych, ustawy prawo geologiczne igÓrnicze, 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 udostępniĆ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi z zakresu
audytu, ubezpieczeń oraz doradzlwa' Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom upowaŻnionym
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.

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane

w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia

a takze 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B. Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania'

q
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Nr

9.

1'

2'
3'
4'

5.

PRZZ|2371
GLOKOKS KRAJ
zo.o
usunięcia, ograniczen ia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
Wyko nawca ma prawo wniesienia skargi do lns pektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ
Sp. z o. o., adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pt, tet. 32 71816 67 lub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul' Stawki 2, gdy uzna, iŻ przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO

$ 14. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy óo niewyrórzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niz określony w Umowie, atakŻe do zachowania w tajemnicy tych-informacji,
ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich pzez Strony w innym celu niz pizedmiot Umowy,
mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie tlńońy
są własn oŚcią Zamawiająceg o.
\Ałkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią ZamawiĄącego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich dokuńentow i infoimacji
pozyskanych w związku z Umową'
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem przetwarzania
na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawia1ącego i bez wyraŻnej zgody Zamawiającego
nie mogą byĆ przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponósi
prawną odpowiedzialnoŚĆ, poza zakresem Umowy prze[ł'tarzane' ani tez korygowane czy udostępnione
jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb'
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaÓ, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufnościprzekazana przez ZamawiaJącego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących

i

1)
2)
3)

sytuacjach:

1)
2)

6.
7.
8.
9.

Wykonawca może ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moŻe ujawniac informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa W ust. 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy na temat stanu, organizacji i interesow Zamawiającego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednoóześnie nie
słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
\Ąłkonawca zobowiązuje Się do zastosowania skutecznych środkow technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
nieupowaŻnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.
$ 15. Ochrona informacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.22019 r. poz. Z42),

5

sierpnia 2O1O

r.

Stronyniemogąnaruszaćpoprzez.*"j:1,;"ffiałanie,znoszenielubzaniechanie)przepisow

obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osÓb
działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolności do zachowań, ktore mogą
prowadzic do:

2

1) popełnienia przestępstw określonych w ań. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika 2002 o odpowiedzialnoŚci
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary ( j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 628),
2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j.t. Dz. U.22019 r., poz.1010).
Strony winny zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny lub prowizji; jak rÓwniez nie zgadzały się i nie
zgodzą Się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi drugiej Strony W związku
z zamowieniem lub umową.
g 17. Badania kontrolne (AUDYT)

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Gabriela Lonczyk
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1.

2'
3.

4.
5.
6.
7.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp, z o. o.
W trakcie wykonywan ia Umowy ZamawiĄący zastrzega sob ie prawo do audytu, przez jego upowaznionych
przedstawic ieli. Wykonawca jest zobowiązany poddaĆ się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawi ającego. Audyt moze dotyczyc w szczegÓlnoŚci
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikow w zakresie zgodnoŚci z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych ureguiowań Zamawiającego
w zakresie ochrony Środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas tnłania audytu moŻe wynieŚć od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
'1) Zamawiający
Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
' powiadomi
zwypzedzeniem
14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierac..
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieŚc uzasadnione
uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyzej
terminie jest jednozn aczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawia,1ący w terńinie bo 7 dni roboczych
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez..
- uwzględnienie ich albo poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
_
Ękonawca w terminie okreŚlonym w pkt' 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadońienia - obowiązuje termin
zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag
wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawia)ący odmowi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępnie wyznaczony w powiadomien iu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniul zakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie \Ąń7konawcy, Zamawiający wezwie \AĄkonawcę do umozliwienia rozpoózęćia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuzszym niŻ 5 dni roboczych.
Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości0,ł %
łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w którym niemozliwe było
rozpoczęcie/ prowadzeniel zakonczenie audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. W przypad-ku
ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
Zamawiający jest uprawniony do na|iczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa
w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opoŹnienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/
zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy , przekraczaJącego łącznie 7 dni roboczych
Zamawiającv moze odstąpic od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓznieńia.
Skutek złozonego oŚwiadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłośÓ. Z chwilĄ otizymania oświadczenia
o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot
budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela
Zamawiającego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpiónie ód umowy
nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części Umowy, w szczegÓlnóści wynikającycń
z gwarancji lub rękojmiw zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. odstąpienie
od Umowy nie wyłącza równiez obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częściUmowy oraz obowiązku zapłaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z pizyczyn lezącycń
po stronie Wykonawcy.

Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnościw ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
każdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚÓ, czyńnoŚci te nie będą
powtarzane.

Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
\A/yniki audytu zostaną pzekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnoŚc realizacji Umowy z jejzapisami lub przepisami prawa mogą byc
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy \AĄkonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
Zamawiająceg o wyn kow audytu.
i
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WĘGLOKoKS KRAJ Sp.zo.o
$ 18. Postanowienia końcowe

1

2.

Ękonawca jest zobo-wiązany, ?by wszystkie czynności zwlązane z *oniecznoŚcią bezpośredniego zwrocenia
się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dbkumentacji,
doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp ), a takŻe wszyśtkicrr 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 półnĘcej nadzÓr nad'realizacją
Umowy ze strony Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) mozliwoŚci zmiany terminu realizacji umowy spowodowane koniecznością czasowego wstrzymania
realizacji umowy w związku z recesja na rynkach światowychlub sytuacją kryzysową na rynńu węgla i stali,

2)
3)

3

mozliwości zmniejszenia zakresu umowy spowodowane koniecznością obnizeńia poziomu'-produkcji
w związku z recesją na rynkach światowychlub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali,

mozliwości renegocjacji(obnizenia)ceny (cen)za wykonanie przedmiotu'umowyw przypadku recesji na
rynkach światowychlub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali.
\Ałkonawca oświadcza,ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji
Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaĆ w jakiejkolwiek iormie pracownikÓw=WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o, przy wykonywaniu czynnosci związanych z realizacją Umowy. Zakaz ten ńie dotyczy
pracownikow Zamawia)ącego, wykonujących na rzecz firm obcych czynności,ktore na podstawie przepisow
prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest
mozliwe W terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedźy pówyzszycn

o

okolicznoŚciach.

4
5

W

sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod
rygorem
niewazności.

6

7

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstzygac polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku moŻliwoŚci potuóowńego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd własciwy rzeczowo imiejscowo dlaZamawiĄącego.
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

óli

kózoe1 ze Stron.

Załącznik do umowy:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia zgodny zZałącznikiem nr 1 do S|WZ
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