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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWI EN IA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Ś|ąskie, ul. Gen. Jezego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \Atldział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618

NIP: 653-00048-65
res strony nternetowej : www. we g I o ko ks kra i. pl
SposÓb komunikowania się z \AĄlkonawcami został określony w dalszej częścisl\^u.
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1.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień wWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., zwany dalej

2.
3.
4.
5'
6.

Wyciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla \Ałkonawców na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy'
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert częŚciowych.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeńy wariantowej.
Zamawia1ący nie zamierza zawzeÓ umowy ramowej.
Zamawia1ący nie dopuszcza moŻliwościpowiezenia części zamÓwienia podwykonawcy.

Regulaminem.

opis przedmiotu zamówienia

1.

2.
3.
!V.

Pzedmiotem zamÓwienia jest:

Świadczenie usług senvisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz_Tel dla
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w Iatach 2020- 2021.
Szczegółowy zakres zamówienia określono w Załączniku nr '1 do sl\Ąz.
Maszyny/uządzenia objęte Świadczeniem usług serwisowych są własnościąWĘGLoKoKs KRAJ
SpÓłka z o. o. KWK Bobrek - Piekary.

okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacjizamówienia iwarunki gwarancji:

1.
2.
3.

Umowa obowiązywaÓ będzie dla Wezwań Senrvisowych złozonych w okresie obowiązywania umowy
od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 roku.
W pzypadku' gdy w okresie obowiązywania Umowy wartoŚÓ umowy nie zostanie wykozystana,
umowa obowiązywaÓ będzie dla Wezwań Serwisowych wystawionych przez Kopalnię bądŹ jej
poszczegolne ruchy, do dnia wykozystania wańoŚci umowy, ale nie dłuŻej niz do dnia 31 marca,
roku następującego po roku obowiązywania umowy. o pzedłuzeniu okresu obowiązywania umowy
do 31 marca ZamawiĄący poinformuje \ĄĄlkonawcę pisemnie.

\Ałkonawca zobowiązuje się świadczyćusługi senłisowe pzez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni
tygodnia (rÓwniez w dni wolne od pracy) w okresie obowiąywania umowy, zgodnie z obowiązującymi
u Zamawiającego uregulowaniami wewnętznymi, pzez pracowników o odpowiednich do zakresu prac

4.

doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy - Prawo geologiczne
igÓrnicze.
Wlkonawca zobowiązuje się prowadzic działania od momentu otzymania zgłoszenia (telefonicznego

5.

wprowadzone do umowy.
\Ałkonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługiserwisowe:

Wezwania Senruisowego)

a)

b)

c)
d)

6.

terminach podanych

W lstotnych

postanowieniach, ktÓre zostaną

na wykonaną usługę senvisową na okres minimum 6 miesięcy licząc od daty odbioru przez
Zamawiającego i podpisania Protokołu odbioru Usługi Serwisowej,
na dostarczone fabrycznie nowe częścizamienne (podzespoły) minimum 12 mieslęcy licząc
od daty odbioru przezZamawiającego i podpisania Protokołu odbioru Usługi Serwisowej'
na dostarczone regenerowane częścizamienne (podzespoły) minimum 6 miesięcy licząc od
daty odbioru pzezZamawiającego i podpisania Protokołu odbioru Usługi Serwisowej,

gwarancja na wykazane W dokumentacji technicznej częŚci szybkozuŻywające
zastosowanie tylko w pzypadku wad materiałowych iwykonawstwa.
SzczegÓłowe warunki gwarancji okreŚlono w -Załączniku nr 1 do SIWZ.
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.

o zamÓwienie

mogą ubieg.aÓ się Wr7konawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej dziaialności lub czyńności tj. do wykonywania
usług objętych postępowaniem w zakresie nie mnieJszym niz przedmiot źamÓwieńia,
posiadania wiedzy i doŚwiadczenia,

2
3

sytuacj i fi na nsowej zapewn iającej wykonan ie za mowienia,

niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie

4

na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjąt(iem \AlykonjwcÓń, ktÓzy po
ogłos_zeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnyń'wyrokiem sądu jezeli ukłaó nie
przewid uje zaspokojen ia wierzyciel i popzez likwidację majątku L padłógo,
dysponowania odpowiednim potencjałem techniczńym óraz osobańi zdolnymi do wykonywania

5.

6

zamowienia.

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

dokumentow.
VI

Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1.
2.

3.
4'

vil.

oŚwiadczenia

o

dokumentÓw

ten dokument;

spełnieniu warunkow udz-iału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
o Załącznik nr 2 do SIWZ;
aktualnego odpisu.zwłaŚciwego rejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
a w stosunku do osÓb fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdbwania sTę w stinie likwidaó.ii
luo
upadłościza wyjątkiem Wykonawcow, ktorzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwie raźoń,y
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzeź
likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miósięcy prz_ea upływem
terminu składania.
9fert, a dla WykonawcÓw, ktÓrzy prowadzą działalnoŚÓ'ni podstawie innych
_
ofertowego stanowiąceg

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

wstrzymanie w całościwykonania decyzji organu podatkowego, potwieróza1ącj śtannie wczeŚniej
niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń złoŻone na druku-formularza ofertowegó

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
oświadczenia o. nle zaleganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczenie, Że uzyskał pizewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
organu, potwierdzające stan nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upiywem terminu śrłaoaniaotórt
złoŻone na druku formularza ofeńowego stanowiąceg o Załącznik nr ż ao SIWZ;

Wymagane dokumenty w ceIu potwierdzenla, że Wykonawca spełnia warunek posiadania
uprawnień do wykonywania usług serwisowych w żakresie nie mniejszym niż przedmiot
zamówienia
1. Zamawiaiacv żada odpowiednio :
1) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, iz jest producentem maszynlurządzeń, ktÓrych
przedmiot zamÓwienia dotyczy, złoŻone na druku śtanowiącym załącznik ni g ao slwz.

2)
3)

lub

upowaznienialautoryzacji producenta maszynlurządzeń, ktorych przedmiot postepowania dotyczy

do wykonywania ich senłisow (napraw), remontÓw,
tub

oceny zdolnoŚci zakładu remontowego wystawion ej przezjednostkę notyfikowaną stwierdzającej,
ze Wykonawca jest zdolny do wykonania remontu (senłisu) urządzeń bęoącyih przeomioień
przetargu i potwierdzająca, Że wykonawca:

a)
b)

c)

S e k reta

P

posiada dokumentację konstrukcyjno-remontowąuządzeń lub ich typoszeregu,
dysponuje technologią remontu (senłisu) urządzeń tub icn typoszeregu,

posiada niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem oóeny zdolnoŚci zakładu

remontowego uprawnienia,
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d)

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o

posiada opracowane i wdrozone Warunki Techniczne Kontroli i Odbioru remontowanych
urządzen lub ich typoszeregu.

2. Wszyscy Wykonawcy

1)

oŚwiadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ złoŻone
na druku formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik Nr z ao śIwZ

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu,potencjate technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościfinansowych - innych podmiotow,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkow. wy*onańca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pnedśtawiająćw tym celu oryginał
pisemnego zobowiązania takich podmiotów do oddania mu do óyspozycji niezbędńych
zasobów na okres konystania z nich pny wykonywaniu zamowienia.

vill.

Wymagania dodatkowe, gdy kiIka podmiotów składa wspólnie ofeńę'
1' Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenle zamowieńia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczbnia naiezytego
wykonania umowy.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezeniowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzońym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomoóniiiem.
- W przypadku, kiedy ofertę składa kilka WykonawcÓw wspÓlnie' oferta oraz Wszystkie
3.
załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby
reprezentujące poszczegolnych WykonawcÓw składającycńofertę *sp'olną.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspolnie, do oferty nilezy załączyc:
1) pełnomocnicMo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wśzystricń pozostałych
Wykonawcow,

5'
'
6.
lx.

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \AłkonawcÓW, (jeŻeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłosżonojego
upadłości,nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, skłidek na u-bezpieczen-ie społeózńe
i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonaniadecyzjiwłaściwego organu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamówienia - według
Wzoru oświadczenia, stanowiącymZałącznlk Nr 4 do SIWZ.
Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazac, ze warunki
dotyczące wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolńych do wykonania
zamÓwienia lub zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na Ę okolicznośÓ załączyÓ odpbwiednie
dokumenty (jeŚli są wymagane). Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia 'ońreŚlone przez
Zamawiającego warunki można przedłoŻyc tylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspolnej oferty WykonawcÓw, Zamawia1ący ńozó zaŻądac przed zawarciem
umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych WykonawcÓw.

opis przygotowania ofeńy

1.

2.

Do ofeńy nalezy dołączyc:
wypełniony Formularz ofertowy zgodnie zewzoremjaki stanowi Załączniknr 2 do

j)
2)

slwz.
Załączniki nr 2a i 2b do sIWz. Wykonawca w Załączniku nr 2b do
moze dopisaÓ dodatkowe pozycje cennikowe częŚci zamiennych nowych lub

cenniki stanowiące

slwz

poremontowych, czynnościserwisowych zgodnie z podanym ponizej Wzorem. Wykonawca
składający ofertę do przetargu oprocz wersji pisemnej zobowiązany jest takze do złoŻenia
cennikÓw częŚcizamiennych, czynności senłisowych na nośnlkuelektronicznym. Zateca się,
aby cennikizostały zapisane w formacie ExceI (*.xls).
Cennik powinien zawieraÓ kolumny w następującej kolejności:
1) Lp. ( podaĆ liczbę bez kropki),
Nr rysunku (w przypadku brak numeru rys. pole naleŻy pozostawiĆ niezapisane
?)
),
3) Nazwa (nazw podzespołu/częścinie moŹe
zawieraćznaku ,, ; ''),
4) Cena [zł] netto (podana w formacie liczbowym np. 10538,58 (bez spacji z przecinkiem,
z dokładnoŚcią do dwÓch miejsc po przecinku).
Uwaga: Nie nalezy scalaĆ poszczegÓlnych komÓrek

wzÓr:

v
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Lp.

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o
Nr rysunku

Nazwa

Cz nik r-789

1

12,50

4567890
Regulator
16987,68
3
Rys 34579
Nakrętka
1,50
Wykonawca moŻe złoŻyctylko jedną ofertę
ofertę w postępowani u o udzielenie zamÓwienia nalezy złoŻyc w jednym
egzemptazu wyłącznie
2

3.
4'
5'

Cena
lzłliml netto

w formie pisemnej

oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim,
a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byó przetłumaczone przez'Wykonawcę
na język polski

i wraz z tłumaczenlem dołączone przez Wykonawcę
do ofeńy.
ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wśzystkich przedkłaóanych dokumentÓw
i załącznikÓw.
Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podać: adres do korespondencji,
numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.

6'
7'
B'
9'

oferta, wszystkie oświadczeniai załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych
reprezentowania

10'
11'

do

wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustJwowyini.'
Upowaznienie do podpisywanii. oferty i óo w-ystępowania w postępowaniu
w imieniu Wykonawcy
naleŻy załączyc d.9 oferty w oryginale iub musiwyńir<ae z przedstawionycn
dokumentow.
Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (pried je1złozenie'l ńrjs'ą
nye naniósione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofertę.
Wskazane jest aby zapisane strony ofórty'były kolójno ponumerowane.
oferta powinna byĆ zszyta

w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

12' Strony zawierające
o-

informacje nie- wymagane przez Zamawia1ącego (np. prospekty reklamowe

firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają oienie.'

13' Wszystkie dokumenty i oświadczńla'1załączniki)składane przez Wykonawcę powinny
być
złoŻone w formie oryginału tub kopii poświadczo nej za'.g;Jnośe z oryilhał gń 'po".
Wykonawcę lub. przez osoby upowaźnione do jego reprezenlowanla ponadto,
dokumenty
sponądzone w języku obcym muszą być składaie wraz z tłumaczeniem, na język'polski.
14' TreŚc ofeńy musi odpowiadac treŚci S|eóyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia,
15' Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenóli j oz.'
u.'z 2o1g r. po.. łol0) nie
tt
pózniej

16'

niz w terminie składania ofert, musi zamieŚciĆ aonotai1{
,,ia.1"ńni.a przedsiębior.t*j'' ."
wskazaniem konkretnego punktu,. ktÓrego dotyczy' Dodatkowo ń''ii.ib treŚci
naleŻy podac numery
stron zawie1ające informacje objęte tajemnióą przedsiębiorstwa. 'Tajeńnica przeósięoiońtula
nie
obejmuje informacji powszechnie znańych lub'tych, kiÓrycrl treŚÓ'kaidy zainteresońańy
ńoze
legalnie poznaĆ. W szczegÓlnoŚci nie mozna zastrzec'' nazwy i adresu \A/ykonawcy,
informacji
do1yczących ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow płatności.
lnformacje
.stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wy-t<onawcy po*inny zostaÓ przekazane
-gr"L
w taki sposÓb, by Zamawiający mÓgł z łatwościąokreślicźakres iniorńac;i
ou;ętycn ia1e'ńóą.
stosownego
.zastzezenia będzie traktowany jako jednoz naczny ," ,góaą'ńa włąizenió ćaiosci
przekazanych
dokumentÓw
danych do dokumentacji postępowaniź oiaz ich ujawnienie na
zasadach okreŚlonych w ustawie.

i

X.
xl.
xll.

Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienii zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

ofeń isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
ofeńa najkorzystniejsza moze zostac wybrana w toku licytacji ustńej lub negocjacji. Celem
uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje mozjiwoŚe przeprowaozónij
uzgodnień

Kryte_ria oceny

1'

2'
3.

prowadzących do obnizenia cen z Wykonawcą ktÓry źłozyłnajkorzystniejszą
ofeńę zgodniJz $ 26
Regulaminu. Zaproponowanie w toku uzgodnióń mńie.i t orzy.iny"ń oia źam-awia1{celo
*aruniÓ*
i cen zostanie potraktowane jako zmiana óterty w rozumieniu
5 zs ust. 10 Regutam'iiu.Kryterium oceny ofeń będzie : cena - 1oo% liczona jako bńns oferowanyth cen jednostkowych,
tj. ryczałtowej'stawki roboczogodziny senłisowej i istotńych dla zamawiającego
częścizamienny'ch.
Wańoścoceniana będzie obliczona w toku neqócjacji w następujący spbioo
:

Wz

=

Wn

+

Wcz w ujęciu Wagowym

gdzie:

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat

Y

4

WEGLOKOKS KRAJ S p.zo.o.

Nr sprawy PRZZI2397

W.

-

wartoŚĆ oceniana,

Wn_ wańoŚÓ

punktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny senłisowej:

Wn=

m in

imal na ryczałtowa stawka roboczogodzi ny serwisowej

badana ryczałtowa stawka

ro

boczogodzi ny se nłisowej

x20

Wcz _ wartośÓ punktowa wyliczona w oparciu o istotne dla ZamawiĄącego częścizamienne,
Wcz

4'
5'
6'
Xlll.

xtv.

min|malna wańośćlstotnych dla Zamawiającego częścizamiennych
=

badana wańośÓ istotnych dla Zamawiającego częścizamiennych

x80

ofertą najkozystniejszą zostanie uznana ofeńa z najwyzszą wartoŚcią ocenianą W.
Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych wszystkich pozycji cennikowych netto pzyjętych
do rozliczania umowy z uwzględnieniem upustu uzyskanego w toku uzgodnień wg matematycznych
zasad zaokrąglania do dwóch miejsc po pzecinku.
WańośÓ umowy brutto będzie równa kwocie jakązamawiający zamierza przeznaczyc na realizację
zamówienia powiększonej o podatek VAT.

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określonew Załączniku nr 5
do SIWZ.
2. Termin płatnościwynosi 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ
Sp' z o.o. wystawionej po wykonaniu pzedmiotu zamówienia w całościlub części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamowienia w całoŚci lub w częŚci
np' protokołu odbioru pzedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.
Term i n związania ofeńą :
\AĄlkonawca jest związany ofeńą

1.
2.

pzez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania
ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moze nastąpiÓ po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuŻanie. Niemniej jednak, jezeli Zamawiający uzna

to za zasadne, jest

uprawniony

do wystąpienia do \Ąkonawców z wnioskiem o pzedłużenie terminu związania ofertą o okres do 60
dni.

xV.

Termin imiejsce składania ofeń:

1. oferta pisemna winna byc złoŻona w zaklejonej kopercie w następującym miejscu

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z
KWK Bobrek

o. o.

- Piekary,

u!. Konstytucji 76,41-905 Bytom

Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek
do

dn

ia'tt9l

........

..2ozlr.do sodz. .3.i00.....

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarÓwno osoÓlsfego składania ofert przez Wykonawców,
jak rÓwnież składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.

2.

Na opakowaniu

- zaklejonej

kopercie nalezy umieścicnazwę i adres \AĄlkonawcy z dopiskiem

Postępowanie o udzielenie zamowienia pt.:
Świadczenle usług senłisowych systemów dyspozytorskich produkcjiTranz_Tel
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w Iatach
2020- 2021 (n r sprawy: PRZZ2397)

A^E^.r.!-i^A' tą

^l")^o)r),

^^aJ ą. rf')

3. odpowiedzialność za właściweoznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi

S ekreta
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

4. ofeńa

powinna byÓ zarejestrowana i przechowywana W warunkach zapewniającejjej stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofert
5. Wykonawca moze przed upływem terminu składania ofert zmieniĆ lub wycofaĆ ofeńę.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu oferty po terminie.
7. W przypadku ofeńy złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane W zaproszeniu ofeńa zostanie zwrocona na adres Wykonówcy _ bez rozpatrzenia.
8. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie ofertą nosi Ślady naruszenia, zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzje
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
9. Niedopuszczalnajest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

z

xvl.

otwarcie ofeń.
1. otwarcie złoŻonych ofert nastąpi w dniu ..Lf*.Q.T.".......2o2o r. o godz. ..fl.:łp...
2. ZzawarioŚcią ofert nie mozna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3' otwarcie ofeń jest niejawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z

4.
5.

Że dzień, w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

tym,

lnformacja z otwarcia ofeń zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu,
po uprzednim zwrÓceniu się do Zamawiającego za poŚrednictwem poczty elektionicznej'
W częŚci niejawnej Komisja Przetargowa:
stwierdza iloŚĆ otrzymanych ofeń
otwiera oferty w kolejnoŚci ich zarejestrowania
podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow, a takze informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji warunkow płatnoŚc| zawańych w ofeńach.

1)
2)
3)

Ceny ofert- nie podaje się

i

w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreŚlony w S|WZ zawiera

powyzej 30 pozycji cen jednostkowych.

XVll. Sposób komunikowania.

1.

Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się:
1 ) Wykonawcy z Zamawiającym:

a) zapytania do S|WZ

- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji76,4l-905
- faksem na nr (+48) 32718-11-74, i
- drogą elektroniczną na adres: m.biernat@weolokokskrai.ol

Bytom, lub

b) uzupełnianie dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji76,41-90s Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76,41-90s Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74,
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
i

2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadom ien ia, wezwa n la oraz informacje będzie przekazywał wy konawcom
pisemnie, lub,
faksem na numer wskazany w ofercie, lub
drogąelektroniczną:
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

a)
b)
c)
2

-

:

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących

postępowania
stronie internetowejw profilu nabywcy https://dostawcv-weqlokoks.coig.biz
osobą udzielającymi informacji dotyczących przedmiotu zamÓwienia ze sirońy Żarnawąącego jest:
Magdalena
tel. nr(+48) 3Z7jB 11 95.

na

Biernat

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

xvlil

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.

1.

S e k reta

(

rz Ko

Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania
zamÓWienia winny byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w Sl\AŻ.
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2.

Wykonawca może zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci S|WZ ' Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzielic wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treściS;WZ
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofeń.
TreŚc zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
u mieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treŚc slWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw
oceny ofert, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia'. Zźmawiający
moze przedłuzyc termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertióń.
Dokonaną w ten sposÓb modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

3.

4.
5'

xtx

lnformacje dodatkowe.
nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
1 Zamawia1ący
2.
Komisja Przetargowa moŻe ŻądaĆ od Wykonawcow wyjaŚnień dotyczących treŚci złoŻonej

3.

ofeńy.

Komisja Przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowan ia

4.

lu

b odrzucen ie ofeńy.

oświadczenia i dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie warunkÓw
udziału w postępowaniu przez Wykonawcow na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową
jako dzień uzupełnienia.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
2) lnne omyłki polegające na niezgodności ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiaóamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienib, chyba
ze akceptacjazmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust. 2.

5.

XX.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofert.
1. osoby upowaznione informują Wykonawcow, w formie przewidzianej w slWZ, o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest pzekazywana niezwłocznie do publikacji
na stronie www.weq lokokskrai.pl.

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

XXI.

za

najkorzystniejszą, ZamawiĄący wezwie

Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. z tytułu odrzucenia ofeń Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnianiu na zasadach okreŚlonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
4' Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem ofeńy oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załaczniki:
1t

2t

Załącznik nr 1
Załączniknr 2

3t

ZałącznikNr 2a

4t

Załącznik Nr 2b

5t

7l
BI

Załącznik nr 3
Załączniknr 4
Załączniknr 5
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Załącznik nr'l do SIWZ

szczEBoŁowY zAKREs PRZEDMIoTU zAMoWlE NlA

l.

Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług senłisowych systemÓw dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020- 2021.

l!.

RejonreaIizacjizamówienia:

1.
2'

KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom.
KWK Bobrek-Piekary Ruchu Piekary, ul. Gen. Jezego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie.

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia (sposób wykonania usług) musi spełniać wymagania wynikające
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj.:
1) Ustawa z dnia 9 czenłca 2011 r' Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 t.j.)
wlazz aktami wykonawczymi obowiązującymiw dniu świadczenia usługi.
2) Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 155),
3) Rozpoządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobÓw
do stosowania w zakładach gÓrniczych (Dz. U. z2004 r. Nr 99, poz. 1003 z pÓŻn.zm.).
4) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegÓłowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych (Dz'U' z2017 r.,
poz.1118).
5) Rozpoządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czenivca 2016 r. w sprawie wymagań dla uządzen
i systemow ochrony przeznaczonych dla uzytku w atmosfeze potencjalnie wybuchowej (Dz. U.
22016 r., poz.817),
6) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (t.j. Dz.U. z2019 r.,
poz. 2388).

W przypadku zmian aktow prawnych, związanych

z

realizacją niniejszego postępowania,

przedmiot zamÓwienia musi spełniać uwarunkowania prawne obowiązujące w całym okresie
realizacji umowy.
1. Wymagane parametry techniczno - użytkowe zamówienia.
Naprawy (usługi serwisowe) wykonywane będą w zakładzie gÓrniczym bezwyłączenia obiektu

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

z ruchu.
Dostawa częŚci do Zamawiającego będzie się odbywaÓ wraz z usługą serwisową lub w formie
zabezpieczenia jednostkowych ilościczęŚci zamiennych i podzespołow do napraw mozliwych
i dozwolonych do pzeprowadzenia przez użytkownika maszynyluuądzenia, na podstawie
Wezwania Serwisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną (pocztą
e-mail)' Wezwanie Serwisowe zostanie pzesłane do \Ątlkonawcy W czasie do 24 godzin od
czasu zgłoszenia telefonicznego lub w pienruszym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym.
Naprawa senłisowa maszyny (uządzenia) będzie wykonana w sposob gwarantujący bezpieczną
eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytwozenia nowej maszyny (urządzenia), a maszyna
(urządzenie) po naprawie senłisowej będzie odpowiadać dokumentacji techniczno-ruchowej
(instrukcji uŻytkowania), na podstawie, której była eksploatowana pzed naprawą serwisową.
Częścizamienne będące pzedmiotem zamÓwienia muszą byÓ zgodne z dokumentacją
techniczno-ruchową/instrukcją uŹytkowania maszynylurządzenia, a ich zastosowanie (zabudowa)
w maszynieluządzeniu zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia
nowejmaszyny.
\A/ykonywanie płatnych napraw serwisowych lub zastosowanie częścizamiennych i podzespołÓw
dostarczanych w ramach usług serwisowych w okresie gwarancyjnym dla maszynylurządzenia
nie moŻe powodowaÓ utraty gwarancji udzielon ej

Sekretaz Komisji Pzetargowej

(

pzez producenta.

Zastosowanie częścii podzespołow będących pzedmiotem postępowania nie moŻe naruszaÓ
deklaracji zgodnoŚci WE/dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszynluządzeń,
ktÓrych pzedmiot zamówienia dotyczy.
\AĄkonawca zobowiązany jest do zwrotu ZamawiĄącemu części,podzespołow po wymianie - nie
dotyczy usług gwarancyjnych.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w pzypadku braku ograniczeń formalno-prawnych dopuszcza
się stosowanie częŚci zamiennych i podzespołow poremontowych (regenerowanych)' ZasadnośÓ
izakres ich stosowania winny byó kazdorazowo pzedmiotem indywidualnej analizy, a ich ceny

: M agdalen

a Biemat

I
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

jednostkowe nie powinny przeklaczac 60 %o cen nowych częŚci / podzespołÓw, a okres
udzielonej gwarancji będzie nie krotszy niz połowa okresu gwaiancji dla częŚci/podzespołÓw
nowych.

2.

Zakres usług senvlsowych:
Senłisowanie systemÓw dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel uzytkowanych w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. w latach 2020-2021.
Zakres zamÓwienia obejmuje:
1
Przegląd roczny systemu FoD 900- Ruch,,Piekary''
2
Przegląd roczny systemu FoD 900- Ruch,,Bobrek''
3
Przegląd kwartalny systemu FoD 900- Ruch ,,Piekary'',
4
Przegląd kwartalny systemu FoD 900- Ruch,,Bobrek''
5
Wymiana uszkodzonych podzespołow systemÓw, zgodnie z cennikiem częŚci zamiennych'
6
Wykonywanie przeglądÓw kwartalnych i rocznych, sporządzanie pisemnych raportow
z przeglądÓw systemu' W miesiącu, w ktÓrym wykonywany jest przegląd roczny śystemu FoD900 nie będzie wykonywany przegląd kwartalny.
7) W ramach przeglądu kwartalnego Wykonawca zobowiąze się objąc stałą opieką senłisową
poszczegÓlne systemy dyspozytorskie produkcji TRANZ-TEL we wszystkie dni tygodnia (rÓwniez
wolne od pracy), obejmującą:
usuwanie awarii (tryb awaryjny) powstałych wskutek eksploatacji urządzeń zgodnie z DTR,
a uniemozliwiających funkcjonowanie całoŚci systemu lub mającycn bezpoŚńdni wpływ
na
_ekipy

a)

działanie kluczowych stanowisk pracy, na obiekcie Zam,awiającego -przyjazd
senłisowej w ciągu 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszónia awarii;
maksymalny czas usunięcia awarii do 8 godzin od momentu podjęcib aziźłanprzez senruis

b)
c)
d)
e)
f)

Wykonawcy w miejscu pracy;
dla pozostałych usług serwisowych w tym działań prewencyjnych prace wykonywane będą
w normalnych godzinach pracy senryisu od 800 do 1600; w przypadku braku wza.lemnie
uzgodnionego terminu, przyjazd ekipy senłisowej powlnien nastąpiÓ do B godźin od
telefon icznego zgłoszen ia;

dostawa sprawnych podzespołow i częŚci zamiennych -w trybie awaryjnym w ciągu
4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii, w pozostałych przypadkaóh

w godzinach od B00 do 1600 dnia następnego od momentu zgłoszenia;
dojazd senłisu do iz obiektÓw z systemami dyspozytorskimi;
24 godzinnątelefoniczną pomoc techniczną konsultantÓw senłisowych

wsparcie w zakresie wykonania projektow modernizacji systemow firmy TRANZ-TEL
w ramach istniejącej konfiguracji sprzętowej, uwzględniających konieczne modyfikacje
;

sprzętowe i programowe;
wsparcie senvisowe w zakresie rekonfiguracji systemow na obiekcie Zamawiającego na
bazie istniejącego sprzętu i oprogramowania.
3. Warun ki świadczeniausług serwisowych :
1) Wykonawca zapewnia całodobową obsługę senłisową maszynlurządzeń objętych niniejszą
umowę, eksploatowanych na terenie Zamawiającego, We wszystkie dni tygodnia, włącżnie
z sobotami, niedzielami i Świętami, w zakresie uznanych roszczeń gwarancyjnych bezpłatną,
a w pozostałych przypadkach odpłatną.
2) Do obowiązkow Wykonawcy W zakresie Świadczenia usług serwisu nalezy:
a) na wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszynlurządzeń
i ich podzespołÓw w miejscu ich pracy,
b) kontrolą maszynlurządzeń i ich podzespołÓw w miejscu ich pracy na podstawie zapisÓw

g)

c)
3)

umów bądŹ dokumentacji,

zabezpieczenie dla słuzb technicznych Zamawiającego jednostkowych iloŚci częŚci
i podzespołow.

Zgodnie

jest:

a)

b)
c)

z

postanowieniem ustawy ,,Prawo geologiczne

i gÓrnicze'' Wykonawca zobowiązany

świadczycusługi na terenie ZamawiĄącego przez pracownikow z odpowiednim do zakresu
prac doŚwiadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentację
techniczną i technologiczną prowadzenia napraw maszyn w warunkach dołowych,
prowadziĆ szkolenia okresowe, badania lekarskie pracownikow serwisu zgodnie
z obowiązującymi W tym zakresie przepisami oraz przestrzegac terminow ich
przeprowadzania,
stosowaĆ bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami technologie napraw
wykonywanych przez pracownikÓw senłisu, za co odpowiada kierownik ekipy senłisowej
wy znaczany przez Wykonawcę.

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Magdalena Biernat
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4)
5)
6)

7)
8)
9)

Senłis moze byc Wezwany do realizacji usługi serwisowej przez osobę upowaznioną pŻez
Zamawiającego (Kopalnię). Wezwanie Senvisowe powinno byĆ złoŻone telefońicznie,
a następnie potwierdzone faksem lub drogą elektronicznądo 24 godzin. W przypadku zbieznoŚci
tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien byÓ do końca
pienłszej zmiany następującego dnia roboczego.

Przy1azd ekipy senłisowej Wykonawcy następuje w terminie zgodnym z umową. Ekipa
senłisowa Wykonawcy zgłasza swÓ1przyjazd na bramie wejściowej kopalni a następnie u osoby
określonej w zgłoszeniu. Zgłoszenie przyjazdu ekipy senłisowej u osoby okreŚlonejw zgłoszeniu
oznacza rozpoczęcie czasu realizacji usługi senłisowej.
osoba dozoru wyższego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy senłisowej,
przydziela osobę towarzyszącą oraz zapewnia fachową wspołpracę ze słuzbami kopalni.
Swiadczenie usług serwisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu odbioru Usługi
Senłvisowej podpisanego przez obydwie strony. W protokole winna byĆ okreŚlona godzinż
pzekazania uzytkownikowi sprawnej maszynlurządzenia. Upowaznionym w imieniu Koflalni do
potwierdzenia iloŚci roboczo godzin przepracowanych przy usługach senruisowych na terenie
zakładu Zamawia1ącego oraz ewentualnie zuŻytych materiałow związanych z wylionaniem usług
objętych niniejszą umową jest osoba towarzysząca senvisowi
KaŻda notatka senłisowa musi byc potwierdzon a przez osobę Wyzszego dozoru ruchu
i obowiązkowo zawierac stosowny komentarz odnośnie poziomu usługi oraz wstępnego
określen ia strony odpowiedzialnej (producent' kopalnia lub sporna).
Kazda dostawa częścizamiennych przeznaczonych do napraw własnych lub napraw
prowadzonych przez pracownikÓw senłisu, musi byĆ odnotowana w ewidencji na bramie

wjazdowej kopalni.

Zamawiający

w

zobowiązany jest:

a)

b)

c)

f)

prawidłowej eksploatacji. Przeprowadzenie doraŹnych kontroli wymaga

powiadomienia Zamawiającego (Kopalnię) nie poŹniej niz 8 godz. przed rozpoczęciem
zmiany na ktÓrej Wykonawca planuje przeprowadzic kontrolę. Dla tego typu kontroli
zastosowanie mają wszystkie zapisy przywołane w umowie oraz powyŻej dotyczące
realizacji usług senłisowych.
odmowa lub uniemozliwienie dokonania kontroli przez pracownikÓw senruisu Wykonawcy,
z wyłączeniem przypadku ,,siły wyzszej'', moze byĆ podstawą do cofnięcia gwarancji
zwrÓcic w terminie do 7 dni pobrane i nie wymienione oraz wymienione w ramach usług

senruisowych gwarancyjnych podzespoły i częścizamienne' Dotyczy to rÓwniez
podzespołow iczęściw odniesieniu do ktorych Zamawiający zamierza wnosić roszczenia
gwarancyjne' Warunek ten jest konieczny do uznania roszczeń gwarancyjnych.
W Protokole odbioru Usługi Senłisowej Wykonawca określiwstępnie czy wykonana usługa

jest gwarancyjna lub pozagwarancyjna.

Wykonawca.

15)

i

podzespołow dostarczanych w ramach usług senruisowych odpowiada

i

podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu
w ramach Świadczonych usług serwisowych powinny być identyfikowalne. Wykonawca pzekaze
rowniez wszystkie wymagane dla zgodnego z przepisami ich uzytkowania dokumenty (deklaracje
zgodności, protokoły badań, protokoły nastaw' itp).
Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu odbioru Usługi Senłisowejza wykonaną usługę.
odmowa podpisania częŚci, bądz całoŚci ustaleń Protokołu odbioru Usługi Senłisowej prżez
Zamawiającego (Kopalnię) z roznych przyczyn, nie wstrzymuje wystawiania faktury VAT.
W przypadku, o ktÓrym mowa PowyŻej Zamawiający zobowiązany jest opisaÓ w Protokole
odbioru Usługi Senłisowej własne ustalenia iwnioski.
W przypadku rÓznic w ustaleniach protokolarnych Strony zobowiązane są do ich wyjaŚnienia
w terminie do 14 dni od daty podpisania Protokołu odbioru Usługi Senłisowej/Dowodu dostawy.

11) Wszystkie częŚci

14)

Świadczonymi przez słuŻby serwisowe \Ąłkonawcy usługami

geologiczne i gornicze'', za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Gorniczego, na
terenie ktÓrej usługa jest Świadczona. W przypadku stwierdzenia przez ekipę serwisową, ze
warunki uniemozliwiają pracę, ekipa moŻe jej nie podjąc, o czym powiadamia niezwłocznie
Dyspozytora Kopalni.
w razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, Kierownik
Ruchu Zakładu GÓrniczego na terenie kopalni, w ktorej zdarzył się wypadek podejmuje
działania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geologicznego i GÓrnicze
umozliwic pracownikom Wykonawcy dokonywania doraŹnych kontroli, stanu technicznego
maszynlurządzeń lub ich podzespołow oraz kontroli przestrzegania przez Zamawiającego

10) Za transport częŚci

12)
13)

ze

zapewnic warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li senłisu \A/ykonawcy na
powierzchni Kopalni w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy ,,prawo

zasad

d)
e)

związku

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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16) Wykonawca ośWiadcza, Że posiada Wymagane prawem uprawnia do realizacji usług objętych
nin|ejszą umową. W przypadku utraty ważnościtakich uprawnień ma obowiązet<
fliseńilógo
poinformowania o tym Zamawiającego.

17) Wprzypadku, gdy niniejsza umowa zawarilazostała na podstawie ofertywspolnejstrony ustalają,
Że czynnoŚci naprawcze, dla ktorych Wymagane jest uprawnienie, o ktÓrym mowa w PG|G bę-dą

4.

wykonywane tylko przez podmiot posiadający takie uprawnienie'
Warun ki odbioru usługi senivisowej przez Zamawiającego:
Kazdorazowo odb]Ór usługi serwisowej przez Zamaw|ąącego zostanie potwierdzony Protokołem
odbioru Usługi Senłisowej, ktÓry podpisany przez Stróny stanowic będzie fodstawę do
wystawienia faktury.
Protokoł odbioru Usługi Senruisowej kazdorazowo nalezy sporządzic w dwÓch jednobrzmiących
egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i tttryronawcy. '
ProtokÓł odbioru Usługi Senłisowej sporządza Wykonawca.

1)

2)
3)
4)
5)

5.

Protokoł odbioru Usługi Serwisowej winien zostaĆ podpisany przez osobę odpowiedzialną ze

strony Zamawiającego i Wykon awcy , za realizację umowy'
Przed odbiorem usługi senruisowej Wykonawca zobowiązany jest przekazaćZamawiającemu:
Świadectwo jakoŚci wykonanej usługi senłisowej,

a)
b)
c)
d)

Świadectwogwarancji,
Świadectwa fabryczne lub świadectwa zgodnoŚci producenta częścii materiałÓw uzytych
do usługi senłisowej,

Protokoł odbioru Usługi Serwisowej.
obowiązkiZamawiającego.

Do obowiązkÓw Zamawiającego naleŻy
kaŻdorazowo przygotowanie stanowiska pracy i urządzenia do przekazania Wykonawcy,
protokolarne potwierdzenie odbioru usługi senvisowej oraz naprawy urządzeńtpodzespołÓw
wszystkich wymaganych dokumentow.

1)
2)
6.

:

oraz

obowiązkiWykonawcy.

Do obowiązkÓw Wykonawcy nalezy:

1) kazdorazowo i w kazdych okolicznoŚciach transporI' oraz zapewnienie materiałÓw, części,
sprzętu, urządzeń i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
2) wykonanie usług senłisowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego'
3) sporządzenie protokołÓw odbioru usług serwisowych,
4) przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem usługiwszystkich wymaganych dokumentow,
5) wykonywanie czynności senłisowych i gwarancyjnych na terenie Zakładu Gorniczego
z zachowaniem obowiązujących przepisÓw, Prawa geologicznego

obowiązujących przepisow BHP.

i

gorniczego oraz ogolńie

lV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó

1.

wrazz przedmiotem zamówienia.
Po zakończeniu realizacji zadania (wrazz odbiorem końcowym):
1) Wraz z każdą usługą serwisową związaną z dostawą częścizamiennych Wykonawca
dostarczy nw. dokumenty:
a) DowÓd dostawy WZ - potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego,
b) Protokoł odbioru Usługi Senłisowej,
c) W przypadku dostawy częŚci zamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez
uzytkownika, gdy przedmiotem wykonania usługi są certyfikowane zamienniki części
zamiennych oryginalnych lub katalogowych - Ceńyfikat(y) zgodności właściwosci
oferowanych częŚci zamiennych z Wymaganiami stosownych norm iprzepisÓw, wydanych

(odpowiednio

2|

do

przedmiotu ceńyfikacji)

akredytowane

.1bonostłi

Protokół odbioru Usługi Serwisowej.

Protokoł powinien zawieraĆ:
numer kolejny,
datę i godzinę zgłoszenia usługi senłisowej (Wezwania Serwisowego),
uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,
rodzai uszkodzenia,
datę i godzinę przystąpienia do pracy ekipy senłisowej,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

wyszczegÓlnienieprzeprowadzonych prac,
datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizaĄązlecenia,
specyfikację wymienionych elementów i podzespołÓw (z podaniem pozycji cennika/katalogu)
oraz iloŚc przepracowanych godzin.

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biernat
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V. Wymagania dotyczące gwarancji:

1'

Zamawiający Wymaga udzielenia gwarancji:
na wykonaną usługę senruisową na okres minimum 6 miesięcy licząc od daty odbioru przez
Zamawiającego i pod pisan ia Protokołu od bioru Usług i Senłisowej,

1)
2)
3)

na dostarczone fabrycznie nowe częŚci zamienne (podzespoły) minimum'12 miesięcy licząc od

daty odbioru przezZamawiającego i podpisania Protokołu odbioru Usługi Senłisowej,
na dostarczone regenerowane częścizamienne (podzespoły) minimum 6 miesięcy lióząc od daty
odbioru przezZamawiającego i podpisania Protokołu odbioru Usługi Senłisowej.
Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej częŚci szybkozuzywające się ma zastosowanie
tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa.
ZamawiĄący Vvymaga świadczenia usług senruisowych przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni
tygodnia (rowniez w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi
u Zamawiającego uregulowaniami wewnętznymi, pzez pracownikÓw o odpowiednich do zakresu prac
doŚwiadczeniu i lovalifikaĄach, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo geologiczne
igÓrnicze.

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

\Ałkonawca zobowiązuje

się

prowadzic działania od momentu otzymania danego zgłoszenia

(telefonicznego Wezwania Senruisowego) zgodnie z terminami podanymi w umowie

Udzielona gwarancja musi uwzględniac spełnienie parametrÓw technicznych, potwierdzonych

w złoŹonej ofercie.

W przypadku wystąpienia wad w wymienionych elementach Wykonawca jest zobowiązany na własny
koszt wymieniĆ lub naprawiĆ dotknięte wadą elementy.

w ramach gwarancji elementy zostaną objęte nową gwarancją na niezmienionych
warunkach.
okres gwarancji ulega wydłuzeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Prowadzenie usług senłisowych po upływie okresu gwarancji moze odbywac się na podstawie
od rębn ie zaw arte1 u mowy senłisowej.
odpowiedzialnośc Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zgłoszenia awarii przyjmuje: (z poprzedniego SlWZ)
fax..
e-mail
Reklamacje przyjmuje
Wymienione

8

I
10
11

12

Dział

tel.

Dział

tel.

e-mail

.,

fax...

..

Vl. Realizacja przedmiotu zamówienia:

1. Realizacja usług senłisowych odbywac się będzie na podstawie Wezwania Seruvisowego
telefonIcznego, potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Senłisowego przesłanym
Wykonawcy faksem lub e- mail' WWezwaniu Senłisowym ZamawiĄący, powołując się na numer
niniejszej umowy, określiobiekt usługi, przyczynę wezwania, z ewentualnym okreŚleniem objawÓw
awarii lub uszkodzenia oraz spodziewanego zakresu rzeczowego / usługowego seruvisu. Wezwania
Senłisowe naleŻy dokonywać do \Ąłkonawcy, na nizej podany adres:

ter

'l : i;;ir
,ilSenłisu Zamawiający
potwierdzi pisemnym

2. Telefoniczne Wezwanie

(w formie druku Wezwanie serwisowe) przesłanym Wykonawcy faksem lub e-

dokumentem

mailem, nie pÓzniej niz
w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku zbieżnoŚci tego terminu z dniami ustawowo
wolnymi od pracy, dokument ten przesłany winien byc do końca pienłszej zmiany pienruszego dnia
roboczego po tym terminie.
3. W przypadku, gdy w innych umowach dotyczących przedmiotu zamowienia np. dzierzawy, najmu
maszynlurządzeń brak jest zapisow okreŚlających terminy realizacji, usługi odbywac się będą na
poniższych zasadach:
1) przybycie ekipy senruisowej do miejsca naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy)
maszynylurządzenia nastąpi w ciągu do 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia
awarii do serwisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie

2)
3)

uzgodnionym terminie,

w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) pzy1azd
ekipy senłisowej powinien nastąpić do B godzin od telefonicznego zgłoszenia.
usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawnoŚci) nastąpi w terminie moŻliwie najkrÓtszym od
momentu przyjazdu ekipy senłisowej na kopalnię, jednak nie dłuzej niz 8 godzin od momentu

podjęcia działań przez serwis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuza się o czas

transportu częŚci na terenie kopalni przez Zamawiającego),

I
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udostępnienie części,niezbędnych słuzbom technicznych Zamawiającego dla utrzymania ruchu
maszynylurządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia
takiej potrzeby do Wykonawcy w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia
lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,

W

przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym)
udostępnienie częściniezbędnych słuzbom zamawiającego dla utrzymania ruchu
maszynylurządzenia' następuje do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia'
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: PPZŻ.I2397

FORMULARZ OFERTOWY

M

iejscowoŚc

Data

Wykonawca,
a w przypadku

Dane Wykonawcy

oferty wspólnej
Pełn omocn ik

Wykonawca składający ofertę wspólną
_ członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawców

składających ofertę
wspólna
Siedziba Wykonawcy
(ad res)

Właściwyurząd
skarbowy
Status przedsiębiorcy
(M ikroprzedsiębiorca /
Mały przedsiębiorca /
Śred n i przedsiębiorca/
DuŻv przedsiębiorca)
Nr telefonu
Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON

lmię i nazwisko osoby do

kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu
,

oo:

i

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

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.
KWK Bobrek-Piekary

o.

Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcjlTranz_TeI dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020-2021.

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie z Wymaganiami określonymi pzez Zamawiającego
w Specyfikacji lstotnych Warunków ZamÓwienia za cenę:

't5

Sekreta n Komisji Pzetargowej

:

Magdalena Biemat

Nr

PR72t2397

L.p.

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o
Cena

Wyszczególnienie

Cena netto
w PLN

VATw%

brutto
w PLN

2

J

4

5

1

Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senłisu W dni
robocze i Świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu

Stawka

senłisanta do Zamawiającego
2

Przegląd roczny Systemu FoD 9oo

ó

Przegląd kwartalny Systemu FoD-goo

4

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

5

Suma cen jednostkowych (pozycje ,|-4 podlegające
ocenie)

2. !o oferty przedstawiamy ceny jednostkowe zgodnie ze Wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a, 2b
SIWZ (cenniki częŚcizamiennych nowych i poremontowych).
_ do
3'
Ceny jednostkowe. przedstawiamy dodatkowo W formacie excel na noŚniku elektronicznym
4'

5.

W formularzu zamieszczonym wz?z Zamawiającego W profilu nabywcy, oraz
przedstawione

oŚwiadczamy,
iz
dane na noŚniku elektronicznym śazjodne ze złoŻonąoiertą.
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
podałem cenę ofeńową, ktora zawiera wszystkie koszty poniesione w celu
nalezytego wykonania
zamowienia,

1)
2)

akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatności,ktÓry wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do- WĘGLoKoKs KRAJ Sp.'z o.o. wystawionej po
wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub częŚci, na podstawie dokumentu
potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub
w częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzon ego przez WĘGLoKoKs
KRAJ sp. z o o.,
przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prańnych i nie ńarusza praw osob trzecich,
9) oferowany
4)
oferuję termin płatności,termin realizacji zamówieńia oraz okres gwarancji zgodnie
z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SlWZ,
!) zapoznałem
6)
się z SIWZ oraz akceptuje jej posianowienia, 7) zapoznałem się z lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczoną na stronie www'weql.okokskra-Lp!
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po śiiońń
Wykonawcy z ww. lnstrukcją
8) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o.
Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) wszystkie.usługi senvisowe (naprawy) wykonane będą'będzie
w sposob określonyw DTR/instrukcji
uzytkowania, a naprawiona maszyna/ urządzenie
odpowiadaó DTR/ instrukcji

2)

3)
-.
4)
5)
6)

użytkowania,

wszystkie usługi senłisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowej wykonane będą
zgodnie z Wymo_gami określonymi w Załączniku nr 3 do ilozporządzenia Miniśtra'Energii z o;ia
23 listopada 2016r. w sprawie szczegÓłowych wymagań'dotyczących prowadzen-ia ruchu
podziemnych zakładach gorniczych (Dz. U. z2017 r,,-poi.1118),
dysponowac będziemy w okresie realizacji zamowienia wszystkimi częŚciami i podzespołami
niezbędnymi do Świadczenia usług senłisowych,
oferowane do świadczenia usług serwisowych częŚci zamienne będą częściami zamiennymi
maszynylurządzenia, ktorego przedmiot zamowienia dotyczy a ich' siosowanie nie pogońzy
poziomu bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pienłvotne regulacje
n-ęoącó
podstawą wp rowadze n ia maszy n y/ urządzenia do o brotu,
stosowanie oferowanych do świadczenia usług senłisowych częścizamiennych nie spowoduje
wytworzenia. nowej maszynylurządzenia, w związku z tym nie będzie wymagane ponowne
wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowĘzującym itanem prawnym,
zrealizowane W ramach umowy usługi senłisowe zostiną' w zgodzie'z dobra praktyką
inzynierską, w sposob gwarantujący bezpieczną eksploatację mbszyny7 urządzenia,

Sekretarz Komisji Przetargowej: Magdalena Biernat
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7)
8)

6.
7.

o.

będę dysponowaĆ w okresie realizacji zamÓwienia niezbędną ilościąosÓb posiadających
uprawnienia do wykonywania W podziemnych wyrobiskach zakładów gÓrniczych usług
serwisowych maszyn/uządzeń będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi

pzepisami prawa w tym zakresie,
technologia regeneracji częścizamiennych wchodzących w skład uządzenia jest zatwierdzona

pzez producenta.
DziaĘąc w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia.
DziałĄąc w imieniu Vllkonawcy oświadczam, że:
1) nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
(z wyjątkiem pzypadków' gdy \A/ykonawca uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
organu),

2) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłości(za wyjątkiem V\łkonawcy, ktÓry po ogłoszeniu
upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie
pzewid uje zaspokojen ia wiezyciel i popzez kwidację majątku u padłego).
li

8.

DziałĄąc w imieniu V$konawcy oświadczam, że:

1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarow

2)

9.

i

usług o numeze identyfikacyjnym NlP

jest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług'
... .. i

oświadczam, Źe jestem związany ofertąpzez okres 60 dni

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

dokumentu:

SI\ĄŻ:

nr strony w ofercie:

1.

2.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Nr sprawy PR7212397

WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o. o.
Załącznik nr 2a do SIWZ

CENNlK lsToTNYcH DLA zAMAWlAJĄcEGo NovVYcH czĘŚct zAMlENNYcH
- Wycenia Wykonawc a| - Cenąikzą!ąęąonv wpdrębnvm iku
slo -SIWZ
w tormacie Excel (*.xls)
Cena jednostkowa
Nazwa części(podzespołu)

(PodIegający ocenie
Lp.

netto [PLNI

1

Karta KAD2/szt

2

Transformator zasilający TR_G

4

Oprogramowanie JC - 300
Oprogramowanie JC - 600
Oprogramowanie JC - 900

A

1

I

PanelZZ
Panel PZ
PanelZWT
Panel ZPW
PanelZPW12
Karta KRS

1

2

Zespół KS

1

ó

ZespÓł KS/2

1

4

Zespoł KTS

6
7
8
o

10

15

Zespoł \AA//A

16

Kaseta ZP z okrosowaniem

17

Kaseta ZL z okrosowaniem

18

Oprogramowanie JC - aktualizacja

19

lnteńejs do systemu nadrzędnego

20

Nadajn ik kanałowy

21

Nadajnik kanałowy

N

KTrn-u

25

N KTm-v
Skrzynka UNSTi2 z okablowan iem pod zabudowę 2 nadajnikÓw NKTm-u
Skrzynka UNST/6 z okablowaniem pod zabudowę 6 nadajnikÓw NKTm-u
Płyta głÓwna - wersja przemysłowa
Procesor - wersja przemysłowa

26

Zestaw chłodzący JC

27
28

Pamięc RAM - wersja przemysłowa
Kańa sieciowa

29

Dysk

22
23
24

HDD - wersja przemysłowa

30

Zasilacz do JC w wersji przemysłowej

31

Monitor LCD w wersji przemysłowej

32

Klawiatura mini z touchpadem

33

Senryer

34

Oprogramowanie Microsoft SBS 2003

35

Komputerowe stanowisko zdalnego nadzoru i archiwizacji

36

Monitor LCD stan owiska zdalnego nadzoru i rejestracji
Dysk twardy HDD

37

SUMA
(pieczęc i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

r

Sekretan Komisji Pzetargowej: Magdalena Biemat
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WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o
Załącznik nr 2b

cENNIK czĘŚcl zAMtENNYcH NoWYcH, czYNNoŚcl seRwlsowYcH
l REGENERoWANYCH czĘŚcl zAMlENNYcH
NlE PoDLEGAJĄCY ocENlE

Cennik pozostałych częŚci zamiennych nowych (nie podlegający ocenie), ktore Wg Wykonawcy
są niezbędne do wykonywania usług senruisowych _ Wypełnia Wykonawca
Lp.

Nr rysunku

Nazwa części(podzespołu)

(Nr katalogowy)

Cena jednostkowa
netto [PLN/JM]

)

*)

nie nateży dopisywać pozycji cennikowych ujętych przezZamawiającego

Cennik

nerowa

zamien

Nr normy lub Nr rysunku
(Nr katalogowy)

Lp

Cennik

nnosct serwr

ch

Lp.

Nazwa części(podzespołu)

Nazwa pnyrządu

2a do SIWZ.

ocenie

ch nre

nle

w zał. nr

dle

Gena jednostkowa
netto [PLN/JM]

ocenle

Czynnośó senłisowa

Cena jednostkowa
netto [PLN/JM]

(pieczęc i podpisy osobyiosÓb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

MiejscowoŚc:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie.
Adres siedziby:

oŚwlłoczEN lE PRoDUcENTA
MASZYN/URzĄDzEŃ

Dotyczy
(podać nazwę postępowania)
nr sprawy

oŚwiadczamy, że jesteŚmy Producentem maszyn/urządzeń, ktÓrych przedmiot
zamÓwienia dotyczy

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

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Magdalena Biemat

/

20

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

oŚwlłoczEN

l

E WYKoNAWcY WsPoLN E

slĘ o zAMoWlENlE

I

U Bl

EGAJĄcEGo

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Data:

oŚwiadczamy. że ponosimy solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie przedmiotu zamÓwienia'

(pieczęÓ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)

UWAGA:

w przypadku ofeńy wspólnej każdy z Wykonawców składa niniejsze oświadczenie oddzielnie

S
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o.

Załącznik Nr 5 do S|WZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

s1

Podstawa zawarcia Umowv

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy zatwierdzający wynik postępowania pzeprowadzonego

w trybie konkursu ofert
pn.: Swiadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz_Tel dIa
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020- 2021 (nr sprawy: PRZzlzsg7|.

2. Specyfikacja lstotnych Warunków ZamÓwienia.
3. ofeńa złoŻona pzez Wykonawcę'

s2

Przedmiot Umowv
1. Pzedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2020- 2021w niniejszej umowie.
2. Wykonawca oświadcza,Że Świadczenia pzedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznikanr 1.
3. Szczegołowy zakres rzeczowy pzedmiotu umowy stanowi Załącznik Nr 1 do umowy (zgodny
załącznikiem Nr 1 do slWZ).
4' Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym

5'

w ofercie V\Ąkonawcy.
\AĄlkonawca oświadcza, Że przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb

tzecich.

6' W pzypadku

wystąpienia przez osobę tzecią z jakimkolwiek roszczeniem pzeciwko Zamawiającemu

wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościpzemysłowej lub know-how pzez pzedmiot
zamÓwienia' \Alkonawca poniesie (zwrÓci ZamawiĄącemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone pzez Zamawiającego na rzecz osob tzecich, ktÓrych prawa zostały
naruszone.

s3

1

Cena i warunki płatności
WartośćUmowy wyznaczy suma zleceń wystawionych przezZamawiĄącego i nie pzekroczy kwoty:
(słownie:..' .
1) wańośÓ netto zł
)'
rozliczane
usłu
u o ktore
2)
nostkowe n
Wańośćnetto
Wyszczególnienie
L.p.
w PLN
2

1

1

2
3

2'
3.

4.

5.

6.

3) stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji Umowy.
W przypadku, kiedy zrealizowana wańoŚĆ umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańości Umowy lub
brak będzie wezwań serwisowych, \Ałkonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz
jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanejczęści Umowy'
Fakturowanie roboczogodzin następowaÓ będzie na podstawie Protokołu usługi serwisowej
spoządzonej w trzech egzemplarzach z których jeden wraz z fakturą naleŻy dostarczyc
Zamawiającemu.

Fakturowanie częścizamiennych dostarczanych przez \Alkonawcę (wymienionych

w trakcie

wykonywania usługi serwisowej lub zabezpieczonych dla potzeb Zamawia1ącego W ramach senruisu)
następowaó będzie w oparciu o obowiązujący cennik częścizamiennych stanowiący Załącznik nr 2
do niniejszej Umowy na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego Protokołu usługi serwisowej
i/lub dowodu dostawy (\AZ) potwierdzonego na bramie wjazdowej pzez słuŻby ochrony Zamawiającego.
ProtokÓł odbioru obejmujący całoścrealizacji zadania zostanie sporządzony i potwierdzony przez
pzedstawicieli obu Stron.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury'

Sekreta z Komisji Pzetargowej

(

3

Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni
robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu
pracownikÓw senryisu do Zamawiającego
Pzegląd roczny Systemu FoD 900
Pzegląd kwartalny Systemu FoD-900

: M agdalena

Biemat

22

Nr sprawy PR7Żl2397

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

' Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzon y przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego protokoł od bioru wykonan ia usłu
8' W przypadku, gdy z. .realizac)ą zamówienii wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane
z formalnościamicelnymi i zapłatą cła)' obowiązki te spoczywalą
wyt<onawcy.
9' Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia WykońawcanawyśtawiaÓ
będzie Zamawiającemu
7

g i.

.

- w terminie wynikającym z właściwychprzepisow - od daty podpiśania dokumentu potwierdzójącego
wykonanie zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia
faktury
zgodnie z zapisami Umowy.
10' Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
11. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania
opisu przedmiotu umowy
W sposÓb rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, a także W sposob zgodny
z nazewnicMem stosowanym W Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw iusłtig (PKW|U).
-przez
12' w przypadku realizacji przedmiotu umowy
Wykonawcę skńcjającego się z wielu podmiotow,
wszystkie podmioty dz.iałające łącznie jako \ĄĄlkonawca ponoszą soliłarn! odpowiedzialnośĆ
wobec
Zamaw iające g o z a r ealizację p rz ed m ot u u m owy.
13 W przypadku gdy \Ąfukonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizaĄi umowy, tak od strony wzajemnych naleźnos]ci jak i zobow^iązań odbywaĆ
się b|oą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a tj' lidereń konsorcjum tj . .
. ''...'.'-.
.... Rozliczenia
pomiędzy członkamj konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac Się będą w
ramach ich
wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez'Zamawiającego
ńa
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozóstałych członkÓw konsorcjum z tytułu ńileźnego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
14. Fakturę nalezy wystawiĆ na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary śląskie,ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek - Piekary Ruih Bobrek
i przesłac na powyższy adres.
15. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą
elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaĆ na adres wskazany w porozumieniu.
16. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu,
o ktorym mowa
w ust. 6, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
17' Faktury muszą byc wystawione w języ\u iw walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod
ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów-prowadzonym przezZamawia1ącego.'
'pze=
1B. Wszelkie płatnościdokonywane będą przólewóm na rachunek rozliczeniowy
wskazani,y
Wykonawcę na fakturze.
19. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi
do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLokors xńru śrj.z o.o. wystiwionej po
wykonaniu
przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częŚci, na podstawie dokumentu pótwierdzającego'naróiyte
wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamowienia
potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
20. Podstawą wystawienia faktury za Świadczenie przez Wykonawcę robot zleconych przezZamawiającego
będzie potwierdzony Wzez upowaŻnionego przedstawlciela Zamawiającego
ilrotót<oł odbioru ,ó'nbt óo
ich zakończeniu.
21 Wyklucza się stosowaniezaliczek i przedpłat.
22. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejności
na poczet
należnoŚci głÓwnej wskazanejw tytule przelewu 1art. łst 1 KC nie stosuje się).
5
23. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wśkazywany kazóorazowo tylko iwyłącznie na
i

fakturach.

24' Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Ąlkonawcy umieszczonego na złozonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy ijest moŻliwa tylkb iwyłącznie
{oprzezzłozeiie zamawiająóeńu
faktury korygującej.

25. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznośĆgłowna, należnośÓ uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegolności zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego poo'
rygoróń
niewazności.

26. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej
treści:
,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp' z o.o',,'
27' Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie oo óo oni_t<alóńoar.o*y.ńod daty jej dostarczenia
do
ZamawiĄącego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnoŚci faktury piónruotnej.
28' Zamawiający jest uorawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wieźytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje st<uteł z cńwilą'doręczenia oświadcźeniópzez
Zamawiającego o potrącen u.

'

i
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29. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
30. Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizowac płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,tzw. spłt payment.
31. Wykonawca oŚwiadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - i'rawo bankowe (Dz. U. z2019 r,
poz.2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złożenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowawart. 117ba $ 3 Ustawy zdnia 29 sierpniaiÓez r. oroynacja podatkowa
(Dz. U. 22019 poz. 900 zezm.).

33. Zamawiający oŚwiadcza,Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 ooo 48
65.

34. Wykonawca oświadcza, Że''

3) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw

35.

36'
37.
38.

i

usług o numerze identyfikacyjnym NlP

jest uprawnionym do wystawiania faktur
4) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.
Jeżeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatńikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony'
Zamawiający oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Śląski Uząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
Wykonawca oŚwiad cza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest . ' '
W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni óo ciaty dokonania zmiany.
... .. i

39. Zamawiający oświadcza, Że posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy
z dnia B marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w iransakcjach handlowych.
40. Wykonawca oŚwiadcza, Że posiada status
z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowych.

41. Strony zobowiązane

są niezwłocznie informowaÓ

o ktÓrym mowa W ust' 39 i40 powyzej'

drugą Stronę

o rizoei

zmianie

statusu,

s4

Termin reallzacii Umowv
Umowa obowiązywac będzie dla Wezwań Senruisowycn złozonycrr w okresie obowiązywania umowy

1

tj

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wańoŚĆ umowy nie zostanie wykorzystana, umowa
obowiązywac będzie dla Wezwań Seruvisowych wystawionych przez Kopalnię do dnia wykorzystania
wartoŚci umowy, ale nie dłuzej niz do dnia 31 marca roku następującego po roku obowiązywinia umowy.

o przedłuzeniu okresu obowiązywania umowy do 31'03. zimawia1ący
pisemnie.

poinformu.1'e Wykonawcę

s5

1.

1

Zakres rzeczovw przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla załącznik rlr 1 do Urnow1l.

s6

Nadzór i koordvnacia

1::::::l 1':-:11:::: ::::"':

:::':il::':'l

::

........ tel.

:*

:i: :::li:::

u.:*u

.u,

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

:"*l:u

3'

ter

tel. ...

.

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizację Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony
Umowy.

s7

Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania żooowęzania wynikającego z Umowy
przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu

do

wykonania Umowy, druga strona
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terminu,będzie uprawniona do odstąoienia

2'
3.

od umowy eX nunc (od teraz)' JeŻeli 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 wyboiu, albo
do tej
części'albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. śtronata ńoze tatizó'oośtąpiĆod całościl
jezeliwykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na
właściwośi
zobowiązania
albo ze względu nazamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stroii! będącej w zwłoce.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednosfronnego odstąpienia od' Umowy ex nunc (od
teraz)w przypadku utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnieri, oo wykonywania działalnościiub
czynności objętej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakładają obówiązek ich posiadania,
w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicżnoŚciaih.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ex-n'unó
@d'teraz) zzachowanlem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niz b0 dni, ókreślonego W odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku:
a) zmian w strukturze organizacyjnejZamawiającego, skutkującejtym, Że Świadczenie objęte Umową
nie moze byĆ zrealizowane

4.
5.

b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn leŻących po stronie
Wykonawcy , przy czym za..
- niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się plzez \Afikonawcy
od realizacji Umowy w całoŚci lub w częŚci;
- nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia W sposÓb
niezgodny ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skuikującym tym' iz uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest_nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanycń przezZamawijjącego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od'Umowy na podstiwijprzepisow
kodeksu cywilnego.
Strony mogą W kazdej chwili rozwiazaÓ umowę na mocy porozumienia stron.

s8

1.

Zamawiający moze naliczyćWykonawcy

Kary umowne
t<ary

tlrnowrra

'l) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania określonej w Wezwaniu
Senłisowym usługi
z przyczyn .zaleŻnych od Wykonawcy karę umowną w wysokoŚci dziesięciokrotrlej
stawki

roboczogodziny senłisowej,
2) za opoŻnienie w usunięciu awarii z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy W wysokoŚci stawki netto
roboczogodziny senłisowej za kaŻdą godzinę opoznienia ponad czas wyznaczony w niniejszej

3)

2.
3.

4.
5.

umowie,

za

opÓznienie_

w

udostępnieniu

częŚci z przyczyn zaleznych od

w wysokości 0,1o/o wańości netto zamÓwionych
wyznaczony w niniejszej umowie.

Wykonawcy

elementow za kaŻdągodzinę opÓŹnienia pónad czas

Wykonawca moze. naliczyĆ Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawia1ącego od
realizacji Wezwania Senłisowego, z przyczyn zaleŻnycń oo Zamlwiającego w wysokośiio;wocn
roboczogodzin senłisowych, co nie dotyczy przypadkÓw określonych w 7'nózwiązańle, odstąpienie
S
lub wypowiedzenie umowy ust, 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienaleŻytym wykonaniem umowy,
pzekroczy wysokoŚc kar umownych, Zamawiający niezaleznie od kar umownyón przedstawionyih
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogÓlnych, okreŚlonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych umową innemu Wykonawcy

w wyniku:

]) nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacjizamÓwionych usług,
2) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,

\Ąłkonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiędzy kosztami usługi zamowionej
przezZamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmioówej umowy.

- W
6.

przypadku korzystania z niniejszej Umowy W celu
naprawy maszyn'luządień
dzierzawionych zasady naliczania kar umownych będą zgodne z zapisami umowi dzierŻawy,

-płatnej

se

Nadzór wvn i kaiacv z za zadzen ia środowiskoweoo

WtrakcierealizacjizamÓwieniaWykonawcazoo@eganiaprzepisowpraWa

w zakresie ochrony Środ'owiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla Wykonawcow obowiąźującej'w
KRAJ SpÓłka z o. o' zamieszczonej na stronie www.weqlokokskiaj.p| w Profilu Nabywcy.

f
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s10

Siła wvższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za nlewyt<onanie lub nienalezyte wykonanie umowy, jeżeli jej
realizację u n iemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nióprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliw;ające
wykonanie umowy w całoŚci lub w częścina stałe iub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna
zapobiec ani

I

2

przeciwdzia łac przy zachowan u nalezytej stara
Przejawami siły wyzszej są W szczegolności:
i

3

n

noŚci'

a) klęskizywiołowe

np. pozar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
'

c)

powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu,-

d) udokumentowane_ujawnienie zmian geologicznych w eksploatacji pokładow w KWK Bobrek -Piekary
Ruch Bobrek lub Ruch piekary.

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywónych skutkach dla umowy.
Jeżeli okolicznoŚĆ siły wyzszej ma charakter czasońy, jebnak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o bkres tnvania przeszkody.

4
5

o"ł', ron" o"nSull

o"ono*u"t

Stronyzobow.iązująsięoooctl@ostępnionychwzajemniewzwiązku
z

wykonywaniem Umowy, w tym do stosówania orgańizacyjnych"i tecńnicznycń środkÓw o.niónv
danych osobowych przetwarzanych W systemacii inforńitycznych zgodnie przepisami pr"*ó
a W szczegolności z u9Ęwą o ochronie danych osobowycń oriz roz-porządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia-27.04'2016'l. w sprawie'ocnrony osÓb fizycznych
w związku z przetwarzali-e1_!9-!Ych osobowych i w sprawie swobodnego pr'epływu takich'danych
oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE.

Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ
nadzoru lub .unijny organ doradczy zajńująóy się ochroną o'Jnyin ośobowych'dotycząc"ycń
przetwarzania

2

i ochrony danych osobowych.
oświadczają,
ze.pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
,Strony
Umowy. z.nają pzepisy dotyczące ochrony oóńy-cn oso'bowych ońz posiadaj{ stoiowne upowaznienia

3

u p

rawn iające do przetw arzania

da

nych osobowych.

Strony oświadczają, Źe dane osobowe ich prżedstawicieli uzyskane w związku z realizac)ą umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realiza.cji jej pzedmiotu i tar długo jak jest to niezb{dne oo
iój
wykonania, a po tym czasie przez okres odpbwia'dający terminowi pize'oawnieńil ,os'c'eń Stron

4

Umowy.

s12

Pzetwarzanie danvch osobowvch

Zgodniezart''13ust.1iust.2Rozporząozó@goiRady(UE)2o16/679zdnia27

kwietnia 20'16 roku. w-sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z
{rzetwarźańiem danych osobowych
'uchylenia

iw

sprawie swobodnego przepływu talch danych oraz

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej

iŻ''

1.

2'
3.
4.

dyrektywy 95/ł6lWE (ogolne

nboo,

Zamawiający inforńuje'

z

Administratorem danych osobowych \Ą/ykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp.
o'o., z siedzibą
W Piekarach Śląskich (41-94o) przy ul. gen.
Ziętkj,
wpisaną
do
Rejestru
Przedsiębiorcow
prowadzonego pr7!;7 Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego iRejestru
-s_ą'd
Sądowego, KRS 0000080618,
kapitał zakładowy 173 321 0oo,oo złotych, pooatnińiem ód towarÓw
l_uslug posiadającym.numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-ó5, REGoN:270034633; BDo
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.
Dane kontaktowe l.nspektora ochrony Danych osobowych w węor-okoKs KńAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pt, tet.32 TiB 166Z.
PrzeM,tarzanie przekazanych pzez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw.
Dane \Alkonawcy są rÓwnież przetvtarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

j.

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dóchodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w ań' 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Prze[ł,tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rownie-Ż do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczególności z ustawy ó podatku oócńooówym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstbwie art. ó ust. 1 lit' c) nóoo.
Administratora,

5.
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Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacjąpowyzszych
celow. Administrator moze udostępniĆ dane Wykonawcy osobowe innym odńiorcom swladc)ącyń usiugi

z

7

8.

9

zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą równiez udostępniane
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, |óo'iotoń
z ktorymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zaiielie niezbędńym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Ękonawcy będą przetv,tarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą prżechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawó do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawcy mają prawo wnieslenia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o. o.'. adres; 4'1-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adre's e-mail: iod@weglokokskraj.pl tel.32
,
718 16 67 lub do Prez_esa Urzędu ochrony Danych Ósobowych, ul. Stawkiź oo|l93 Warśiawa, gdy
uzna, iŻ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RoDo.
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ochroną taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności

1

StronyzobowiązująSiędozachowaniaWtaffinych,organizacyjnych,

handlowych i innych, definiowanych w ustawie o zwalczaniu nieucźciwej konkuiencji, uóostępńibńyóń
wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ido niewykorzystywania ión w
iaximłolwiek
innym celu niz określony w niniejszej umowie, atakŻe do zachowania w tajemnicy tyc'h informacji,
ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w inhym cólu'niz przeomiót
.umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po_rozwiązaniu niniejszej umowy.

\Ałkonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie d'ane będące przedmiotem bąóz wynikiem

2

J

4.

przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnoŚcią Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będącyóń własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaĆ po jednej t<opii wszyśtrión

dokumentow i informacji pozyskanych w związku z umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci' ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez
wyraŹnej zgody ZamawiĄącego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego-pracownikow lub
lirijrowiex
osoby, za ktÓre \ĄĄlkonawca ponosi prawną odpowiedzialnosÓ, i:oża zakresem niniejśzej umowy
przefuttarzane, ani tez korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiet< spośoo.
Ękonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ, jako pouinej, Żadne1 informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana \AĄkonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
1) została
2)
bez Źadnych ograniczeń W zakresie poufnościprzekazana przóz Zimawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufności'

5

jest takze

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

dopuszczalne

w razie potrzeby dzielic się informaĄami związanymi zrealizacją niniejszej
swoimi podwykonawcami zaangaŻowanymi W realizację niniejszej umówy,

1) \ĄĄ'konawca moze

umowy

ze

z zastrzeŻeni e m zach owa

n

i

a

po

ufnoŚci nformacj i przez podwy
i

ko

2) Wykonawca może ujawniaĆ informacje osobom trzecim, takim

o
7

8.

o

n

awcow;

doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się,
wszelkie dane
informacje uzyskane
związku
wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji
interósow Zamawiającego
nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wynila
to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji,
\Ałkonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych srodkow technicznych iorganizacyjnych
-prźed

Że

z

i

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji
n

ieu powazn ionym dostępe m, uszkodzen iem i/lu b

W

przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek

n

jat<

i

i

W

danych zabezpieczĄąc je

ieu prawn ioną modyfikacją.

ze

Stron zasady poufnóści Strona poszkodowana

ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.
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Wtrakciewykonywanla.Umowyoęoąisyustawyzdnia5sierpnia2O1Or.
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. Z4Z).

1.
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Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszaĆ poprzez swoJe zachowani-e
1działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisow
obowiązujące9o prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikÓw, przedstawicieli Wykonaw"y
oi^, ińnych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegolnośói do zachowań,
ktore
mogą prowadziÓ do:

1)

2)

2.

popełnienia przestępstw okreŚlonych W ań. 16 ustawy z dnia 28 paŹdziernika
2OO2r.
o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (t.j. Dz.U.

22020r. poz. 358),

popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia '1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U.220j9r., poz. 1O1O).
Wykonawca winien zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje
:ię, ze nie wręczał i nie wręczy zaone1 dańwizny luo |rońiź;i;
jak rÓwniez nie zgad.zał. się i nie zgodzi
się na zapłatę prowizji praóownikowi lub przódstawicielowi
ZamawiĄącego W związku zzamÓwieniem lub Umową'

s16

1,Wtrakciewvro1111n.uu'o*,ffioo,"praWodoaudytu,przezjego

upowaznionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddac się audylowi w te1"ńin]"
i zakresie wskazanym przez Zamawiającego' nrioyt moze dotyczyc 'w
szczegÓlnoŚci:
1) warunkow techniczno-organizacyjnycń oraz zgodności'prócesu realizaćii umowy
z zapisami
umownymi,

2'
3.

V

2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego'
3) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących' oró. wewnętrznyóh -uregulowań
Zamawiającego W zakresie ochrony Środowiska i BHP, '
przestrzegania
4)
przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego
w
zakresie dyscypliny i czasu pracy,
_.
5) zgodnoŚci realizacji umowy z jej postanowieniami,
q) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas trwania audytu moze wynieŚÓ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
zwyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia aud'ytu:

1) Zamawialący powiadomi \AĄkonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daly jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierać..
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) \A/ykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieść
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie 'wniesienie uwag do powiadomienia
we wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowanień przez \AĄkonawcę
planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 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:
- \A/ykonawca w terminie określonym w pkt. 3) nie wńiósie uwag do otrzymanego powiadomienia;
' Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez \A/ykonawcĘ do powiadońieilia - obowiązuje
termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego
z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawiający odmÓwi uznania wniesionych plzez Wykonawcę uwag - obowiązuje wÓwczas
termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu / przeprowadzeniu l zakończeniu audytu
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Ękonawcę do umozliwienia
rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuzszym
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niz 5 dni roboczych' Po upływie tego terminu ZamawiĄący jest uprawniony do naliczenia kary
umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia umównego netto zakaźay rozpoczęty
dzień,
w ktÓrym niemozliwe było rozpoczęcie l prówadzenie l zakońózenie audytu z'przy'czyn'lózących
po stronie Wykonawcy. W przypadku.ponownego występowania utrudnień w prowioz'eniu
auciytu
z przyczyn lezących .po stronie Wykonawcy Zamawiijący jest uprawniony
do naliczania kar
umownych bez uprzedniego wezwania, o ktorym mowa w żoiniu poprzedzającym. W przypadku

wystąpienia opÓŹnienia W rozpoczęciu / przeprowadzeniu l zakończenlu audytu ż prrycryn lezących
po stronie Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zama*ia.1ą"y moźe odsiąpie
od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia wtv' opoznienia.'śtutek złozonógo
oświadczenia o. odstąpieniu następuje na przyśzłośe. chwil{ otrzymania oŚwiadczenia

z

o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zapzestania wykonywania dostaw albo

4

5.

6
7.

robot

budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenló prźy udziale przedstawiciela
Zamawiającego ewidencji wykonanych prac vr celu rożliczenia' *ykonanej izęściumowy.
Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy.
odstąpienie od umowy nie wyłącza realizacji uprawnień wynikająóych z wykonańe1 czĘsci u'o*y,
w szczegolności wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresió-o-bejmująóym odebrańe oostawy
ź
roboty budowlane / usługi. odstąpienie od umowy nie wyłącza rÓwnióz 'ouowiązru zapłaty kar
umownych naliczonych za niewykonanie / nienaiezyte wyionanie umowy w irakcie 'reaiizacji
wykonanej częŚci umowy oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypade'k
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leźących po śtronie Wykonawcy.
Audyt pzeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela'Wykonawcy. Niestawienie się pzedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach auoytu. Przedstawici'er rnyronawc/
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnoŚciami przeprowadzonymi
fod jego nieobecnośc, ózynnosći
te nie będą powtarzane.
Cena określonaW umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zatwierdzone pŻez Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKoKS KRAJ śp.z o. o. zostaną
przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośÓ realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa
mogą
byc podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

s17

Wykonawcajestzobowi*"',uo,ffiązanezkoniecznoŚciąbezpoŚredniego

zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m'in. uzyskanie akcepiacji, 'przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itpj, a takze wsiystkic'h czynności
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGtoKoxs
Sp. z o' o. wyniki;ącycn
umowy, kierowane były na adres_strony realizującej umowę z powiadomieńiem b!ón1l
'zawieranej
pełniącej
nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającegó.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowegb'odśtąpienia przezZamawiającego

z
2

3

4
5

6.

kńłl

od realizacji umowy bez prawa odszkodowania, nió będzie zatrudniaÓ w ;at<i'ejtoliłiek formie
pracownikÓw WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych
z realizac1ą
umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającógo, wykonujących na rzecz firm obcyóh

czynności, ktore na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają uóżiótenie pracownikowi przez
pracodawcę zwolnienia
pracy. odstąpienie jest moziiwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
.od
przez Zamawiająceg o wiedzy
o powyŻszych okol icz n oŚciach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zixreśió.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewazności.
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąĆ na tle róalizacji niniejszó; umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygaĆ polubownie w drodze negocjacji bezpośreónich. W' przypóoru braku mozliwoŚci
polubownego spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy'zeczowo i miejscowo
dla
Zamawiającego.
Um-owę sporządzono w dwÓch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

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