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SPECYFIKACJA

TSTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENTA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65
ad res strony nternetowe j: www.weą l o ko kskra i. pl
Sposob komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częŚci SlWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 15o0
PRO Fl L NABYWCY: ad res internetowy : https //dostawcv-wes I oko ks. coi o. biz
i

:

lnformacje podstawowe.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o'o., Zwany da|ej Regulaminem'
2. Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza mozliwościskładania ofert częŚciowych. Składana ofeńa winna obejmowaĆ
cały zakres rzeczowy zadania.
4' Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeńy wariantowej.
5. Zamawiający nie zamierzazawrzec umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościpowierzenia częścizamowienia do wykonania przez
podwykonawcow.

Ill.

IV

opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamowienia jest:

2'
3.

w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Świadczenie usług serwlsowych w zakresie filtrów produkcji sEETECH PoLsKA
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021.

SzczegÓłowy zakres zamÓwienia (oraz wymagania prawne

i

techniczno-uŻytkowe) okreŚlono

Maszynylurządzenia objęte świadczeniem usług serwisowych są własnościąWĘGLOKOKS KRAJ
Społka z o. o. KWK Bobrek - Piekary.

okres obowiązywania umowy, termin oraz zasady realizacjizamówienia iwarunki gwarancji:
1. Umowa obowiązywac będzie dla Wezwań Senłisowych złozonych w okresie obowiązywania umowy

2.
3.

określonym w lstotnych postanowieniach, ktore zostaną wprowadzone do umowy.
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wartośĆumowy nie zostanie wykorzystana, umowa

obowiązywać będzie dla Wezwań Senłisowych wystawionych przez Kopalnię, do dnia wykorzystania
wańości umowy, ale nie dłuzej niz do dnia 31 marca, roku następującego po roku obowiązywania umowy.
o przedłuzeniu okresu obowiązywania umowy do 31 marca Zamawiający poinformuje \AĄkonawcę
pisemnie.

\ĄA7konawca zobowiązuje się Świadczyc usługi senłisowe pzez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni
tygodnia (rÓwniez w dni wolne od pracy) w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z obowiązującymi
u Zamawia1ącego uregulowaniami wewnętznymi, pzez pracownikÓw o odpowiednich do zakresu prac

4.

z ustawy - Prawo geologiczne
igornicze.
\AĄlkonawca zobowiązuje się prowadzic działania od momentu otzymania zgłoszenia (telefonicznego
Wezwania Senłisowego) w terminach podanych w lstotnych postanowieniach, ktÓre zostaną wprowadzone

5.

Wykonawca udziela gwarancji na realizowane na podstawie niniejszej umowy usługi serwisowe

doświadczeniu i kwalifikaipch, zapoznanych z obowiązkami wynikającymi

do umowy.

1)
2)
3)

ZamawiĄącego protokolarnego od bioru wykonan ia usług i,
na dostarczone fabrycznie nowe częŚci zamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia przekazania
Zamawiającemu,
na dostarczone regenerowane częŚci zamienne: minimum 6 miesięcy od dnia przekazania
Zamawiającemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacjitechnicznejczęści szybkozuŻywające
się ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa'
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6.
V

SzczegÓłowe zasady realizacji zamowienia i warunki gwarancji zostały okreŚlone w Załączniku nr 6 do
S|WZ - lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
o zamÓwienie mogą ubiegaÓ się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doŚwiadczenia,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania

3.

4.
5.
6.

zamowienia,

posiadania uprawnień do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynnościtj' do Świadczenia usług
seruisowych maszynlurządzeń w odniesieniu do maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej:
1) Producent maszyn/urządzeń, ktorych przedmiot zamÓwienia dotyczy,
2) inniWykonawcy niż wymienieniw ust. 3. pkt. 1) posiadający zdolnośćzakładu remontowego
do wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki
inzynierskiej i aktualnymi normami dotyczącymi remontow urządzeń i podzespołÓw budowy
przeciwwybuchowej zgodnie z pkt. 9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016 r' W sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładÓw gorniczych (Dz.U. 2017 poz. 1 1 18)'
sytuacji finansowej,

niezalegania z uiszczaniem podatkow' opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadkow gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na
raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaściwego organu,
nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie przewiduje
zaspokojen ia wierzycieli poprzez kwidację majątku u padłego.
li

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia
na podstawie złożonychprzez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
VI

Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiaiacv Żada przedłożen ia wraz z otertąz
1. dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy doŚwiadczenia, oświadczenie zgodnie
z treściąZałącznika nr 2 do slWZ'
2' dla potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamÓwienia, oświadczenie zgodnie z treściąZałącznika nr 2 do SIWZ,
3. dla potwierdzenia spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci
lub czynności: dokumenty w odniesieniu do maszyny i urządzenia budowy przeciwwybuchowej:
1) W przypadku Wykonawcy będącego Producentem maszynluządzeń, ktÓrych przedmiot
zamÓwienia dotyczy:
a) oświadczenia, iz jest Producentem maszynluządzeń, ktorych przedmiot zamÓwienia dotyczy
złoŻone na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ'
i

lub

2) w
a)

przypadku Wykonawcy niebędącego Producentem maszynylurządzenia' ktorego przedmiot
zamÓwienia dotyczy:
oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego zdolnoŚĆ zakładu remontowego do wykonania
remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej
iaktualnymi normamidotyczącymiremontow urządzeń ipodzespołow budowy przeciwwybuchowej
pkt. 9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r'
zgodni
w sprawie szczegołowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw
gorniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118) złoŻone na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do slWZ'

z

4'
5.

6'

z treścią
Załącznika nr 2 do slWZ,
dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1)oŚwiadczenia o braku zaległoŚci w opłacaniu podatkow lub uzyskaniu przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłozenia na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całości
wykonania decyzjiorganu, zgodnie z treściąZałącznika nr 2 do slWZ'
2) oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem opłat oraz Składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożeniena raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu, zgodnle
z treściąZałącznika nr 2 do slWZ'
aktualnego odpisu z właściwegorejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
a w stosunku do osob fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub
dla potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji finansowej, oświadczenie zgodnie

2
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o.

upadłoŚci za Wyjątkiem Wykonawcow, ktorzy po ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wczeŚniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu
składania ofert, a dla WykonawcÓW, ktÓrzy prowadzą działalnoścna podstawie innych dokumentow ten dokument;

Wykonawca moŻe polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamowienia lub zdolności finansowych - innych podmiotÓw, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniÓ

Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia'
w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania takich podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres konystania z nich pzy wykonaniu
zamÓwienia'

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej,,za zgodnośó z oryginałem" przez Wykonawcę lub paez osoby upoważnione do
jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane
wrazz tłumaczeniem na język polski.
vlt

VIII

tx.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom okreśIonym w Załączniku nr

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaÓ się o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚÓ za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy.
2' W przypadku, o ktÓrym mowa w ust. 'l Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłączn ie z ustanowiony m pełnomocn ikiem.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka WykonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byĆ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawcow lub osoby reprezentujące
poszczegol nych WykonawcÓw składających ofeńę wspol ną.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspolnie, do oferty nalezy załączyć:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawcow
2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzji właŚciwego organu,
3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia - według Wzoru
oświadczenia, stanowiącymZałącznik Nr 5 do SIWZ.
5. Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, że warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolności
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączyÓ odpowiednie dokumenty (jeŚli są wymagane).
Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłozyc tylko
dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru wspolnej ofeńy WykonawcÓw, Zamawiający moŻe zaŻądać przed zawarciem
umowy, umowy regulującej wspołpracę tych WykonawcÓw.

opis przygotowa n ia ofeńy.
1. ofeńę nalezy sporządziĆ dokładnie wg dołączonego Formularza ofeńowego lub na nim, zgodnie
zZałącznikiem nr 2 do SIWZ. Do oferty naleŻy dołączyÓ cenniki stanowiące Załączniki nr 2ai2b (jeŻeli
dotyczy) do SlWZ. Wykonawca wZałącznlku nr 2b do SlWZ moŻe dopisac dodatkowe pozycje cennikowe
częŚci zamiennych nowych lub poremontowych, czynnoŚci senłisowych zgodnie z podanym ponizej
Wzorem. Wykonawca składający ofertę do przetargu oprÓcz wersji pisemnej zobowiązany jesttakze do
złoŻenia formularza ofertowego i cennikow części zamiennych, czynnościsenłisowych na nośniku
elektronicznym. Zaleca się, aby cennikizostały zapisane w formacie Excel (-.xls)'
Cennik powinien zawierać kolumny w następującej kolejności:

Sekretan Komisji Pzetargowej:
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do SIWZ, Zamawiaiącv wvmaqa również dołaczenia do ofeńv:
1. oŚwiadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawańych w Załączniku nr 1 do S|WZ złoŻone
na druku formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slWZ.
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1. Lp. ( podac liczbę bez kropki),
2. Nr rysunku, nr katalogowy (W przypadku brak numeru rys; numeru katalogowego pole należy
pozostawic niezapisane),
3. Nazwa ( nazw podzespołu/częŚci nie moŻe zawierać znaku ,, ; ''),
4. Cena lzł1 netto (podana W formacie liczbowym np. 1o53B,58 (bez spacji z przecinkiem,
z dokładnościądo dwoch miejsc po przecinku).

Uwaga: Nie nalezy sca|ac poszczegolnych komÓrek

wzór'.

Nr rysunku
Nr katalooowv

Lp.
1

2
3

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

4567890
Rys 34579

Nazwa częŚci

podzespołu
Czujnik r-789

Cena jednostkowa
netto [PLN/JMl

Requlator
Nakrętka

12,50

16987,68
1,50

Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.
ofeńę w postępowaniu
udzielenie zamowienia składa się wyłącznie w formie pisemnej w jednym

o

egzemplarzu.
TreŚc ofeńy musi odpowiadaÓ treŚci slWZ.
ofertę naleŻy sporządziĆ wg dołączonego Formularza ofertowego lub na nim, zgodnie zZałącznikiem
Nr 2 do SIWZ.
ofeńa musi byÓ sporządzona w języku polskim a dokumenty sporządzone w innym języku winny byc

przetłumaczone przez

Ękonawcę na język polski i wrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę

do oferty.
oferta powinna zawierac spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw izałącznikÓw'
Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy musi
wynikaÓ z przedstawionych dokumentow lub byÓ dołączone do ofeńy w oryginale, lub kopii potwierdzonej
za zgodnośĆ z oryginałem.

Dokumenty muszą byÓ składane w oryginale lub kopii poŚwiadczonejza zgodnoŚĆ z oryginałem przez
Wykonawcę lub przez osoby upowaznione do jego reprezentowania.
10. Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osob podpisujących ofeńę.
11' Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byc zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (prospekty reklamowe o firmie, jej działalnośćitp.) nie podlegają ocenie.

12' ołerta składa się z:

a)
b)

c)

Formularza ofeńowego sporządzonego zgodnie zwzorem_Załącznik Nr 2 do SIWZ.
oświadczeń i dokumentÓw, o ktorych mowa w częściVl, Vtl, Vlll slWZ.
Pełnomocnictwa' o ile umocowanie dla osob podpisujących ofeńę nie wynika z dokumentow
rejestrowych.

13. Jezeli Wykonawca zamieza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t j. Dz'U' z 2019 poz. 1010) nie pÓŹniej
niŹ w terminie składania ofeń' musi zamieŚcic adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze wskazaniem

konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci naleŻy podac numery stron zawierające

informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa' Tajemnica przedsiębiorstwa nie obe;muje informjcji

powszechnie znanych lub tych, ktorych treśĆkaŻdy zainteresowany może legalnie poznac.

14'

X.

xt.

W szczegolnoŚci nie moŻna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatności.
lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa \AĄlkonawcy powinny zostać przekazane
w taki sposob, by Zamawiający mógł z łatwościąokreśliczakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zasIrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości
przekazanych dokumentÓw i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
określonychw ustawie.

Wadium
Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
Zabezpieczen ie należytego wykonan ia u mowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Sekretaz Komisji Pnetargowej: Gabńela Lonczyk
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xil.

o.

Kryteria oceny ofeń isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
1. ofeńa najkozystniejsza moŻe zostać wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania
ostateczn'ej cóny zamawiający pzewiduje moŹliwoŚÓ pzeprowadzenia uzgodnień prowadzących do
najkozystniejszą ofertę zgodnie z $ 26 Regulaminu'
obnizenia cen z Wkona'ilód, który złózył
-kozystnych
dla Zamawiającego warunkÓw i cen zostanie
mniej
uzgoonień
w
t"ot<u
Zaproponowanie
potraktowane jako zmiana ofeńy w rozumieniu $ 23 ust. 10 Regulaminu.
2. kryterium ocóny ofeń będziei cena _ 1oo.' liczona jako bilans oferowanych cen jednostkowych,
tj. ryczałtowejstiwki roboczogodziny serwisowej iistotnych dla ZamawiĄącego częŚcizamiennych.
,#* s posÓ b
Wa ńoŚÓ oce n a n a będz ó-ob czo n

"

i

a;ffiffirfrł ffi"'f'ff

li

i

:

gdzie:
Wz

-

WańośÓ oceniana,

Wn- wartośćpunktowa wyliczona w oparciu o stawkę roboczogodziny serwisowej:
mi n

WR=

Wcz

-

i

maln a ryczaftowa stawka roboczogodzi ny serwisowej

X 20

badana ryczałtowa stawka roboczogodzi ny serwisowej

wańośÓ punktowa wyliczona w oparciu o istotne dla Zamawiającego częścizamienne,
minimalna wartoŚć istotnych dla Zamawiającego częŚci zamiennych
Wcz

=

x80

badana wartoŚĆ istotnych dla Zamawiająceg o części zamien nych

ofeńą najkozystniejszą zostanie uznana ofeńa z najwyŻsząwańością ocenianą \Ą/''
cennikowych netto pzyjętych
3. żamawlł1ącvobxóhi wyliczenia cen jednostt<ońyón wszystkichw pozycji
toku uzgodnień wg matematycznych
do rozliczania umowy z uwzględnieniem upustu uzyskanego
zasad zaokrąglania do dwÓch miejsc po pzecinku
4' WańoŚÓ umowy brutto będzie rÓwna'kwocie jaką ZamawiĄący zamieza przeznaczyc na realizację
zamówienia powiększonej o podatek VAT.

Xlll.

xtv

XV

Warunkiumowy

1.
2.

nr 6
lstotne postanowienia' które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku

do SI\AZ.

KRAJ
Termin płatnoŚci wynosi 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs
podstawie
na
w
częŚci,
lub
w
całości
pzedmiotu
zamówienia
po
wykonaniu
Sp. z o.o. wystawionej
częŚci np.
dokumentu óotwńrozJjdcego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub
z o'o'
Sp.
protokołu oóbioru przóomiótu zamówienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ
\A!klucza się stosowanie zaliczek i pzedpłat.

Termi n związania ofeńą :
\A/ykonawca jest związany ofeńą

1'
2.

pzez okres 60

dni od daty otwarcia ofeń' Bieg terminu związania ofeńą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofeń'

jest wymagane jego
Zawarcie umowy moze nastąpiĆ po upływie terminu związania ofeńą i nie
jest
do wystąpienia
uprawniony
za
zasadne,
jednak,leŻeli
zańawiający uzna .to
pzedłuzanie. Niómniej
60
dni'
do
okres
o
ofeńą
związania
pzedłuzenie
terminu
do VWkonawców z wnioskiem o

Termin i miejsce składania ofeń:
ofertę naleŻy złoŻyÓw jednym egzemplazu, w niepzejzystym, zamkniętym opakowaniu
kopercie w następującym miejscu:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
fWX goOrek - Piekary, ul. Konstytucji 76,41'905 Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek

1.

do

rlnia 29,0ł , 2020

r. do oodz.

-

w zaklejonej

8l tłi

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarowno osobisfego składania ofert przez WykonawcÓw,
jak rownieŻ składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie nalezy

umieŚciÓ

nazwę i adres \A/ykonawcy z dopiskiem:

5
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Postępowanie o udzielenie zamÓwienia nr PRZZ2405 pn' Swiadczenie usług serwisowych
w zakresie filtrów produkcji SEETEGH PoLsKA dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-202'1.

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

Nie otwierać przed dniem ....
ofeńy powinny byÓ zarejestrowane i pzechowywane

W

VWkonawca.
V\rlkonawca moze

ofert zmieniĆ lub wycofaÓ ofeńę.

Warunkach zapewniających im stan nienaruszony

do czasu ofwarcia ofeń. odpowiedzialnoŚć za właściweoznaczenie i zabezpieczenie ofeńy ponosi

pzed upływem terminu składania

ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
W pzypadku oferty złoŻonĄ za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niż wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓcona na adres V[konawcy - bez jej

rozpatzenia.
Pzyjmujący ofertę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi Ślady naruszenia zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofeń stosowną adnotację. W takim pzypadku Komisja podejmuje decyzję

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

otwarcie ofeń.
r. o qodz. I !00
1. otwarcie złozonych ofeń nastąpi w dntu 29,N ,
2. otwarcie ofeń jest niejawne inastępuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składaniaztym,Żedzień,
w ktÓrym upĘwa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
3. lnformacja z otwarcia ofeń zostanie pzekazana Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu, po
upzednim zwróceniu się do Zamawia1ącego za poŚrednictwem poczty elektronicznej.
4. W częŚci niejawnej Komisja Pzetargowa:
a) stwierdza ilośćotzymanych ofeń,
b) otwiera ofeńy w kolejnościich zarejestrowania,
c) podaje nazwy (firmy) oraz adresy \AlkonawcÓw, a także informacje dotyczące ceny ofeńy, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji iwarunkow płatnościzawańych w ofeńach. Ceny ofeń nie
podaje się w sytuacji, kiedy formulaz ofeńowy określony w Sl\M zawiera powyŻej 30 pozycji cen

2020

jednostkowych.

xvil.

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.

1.

ZamawiĄący ustala następujący sposob komunikowania się:
1 ) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
- faksem na nr (+48) 32718-11-74, i
- d rog ą e lektron iczną n a ad res: g. lo nczy k@wcglgkoksltąLp!

b) uzupełnianie dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
c) wyjaśnienla treściofeń, dokumentów:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, i
- faksem na nr (+48) 32718-11-74
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek - Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

-

faksem na nr (+48) 32718-11-74,

Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamaw|Ąący z Wykonawcami:
Zawiadomien ia, wezwan ia oraz i nformacje będzie przekazywał wykonawcom

a) pisemnie,

:

lub,

b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub

c)

drogą elektroniczną:
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub

- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie

2.

ntern etowej w profi u n abywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. biz
Korespondencję w formie elektronicznej naleŻy kierowaÓ na adres poczty elektronicznej:
g.lonczyk@weg loko kskrai. pl.
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.
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XVIII.

o.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byÓ pzekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
2. \Arlkónawca moŻe zwrociĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci sl\^Ż. Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaśnienietreŚci SI\AZ wpłynęła
do Zamawiającego na mniej niz 3 dni pzed terminem składania ofeń'
3. TreśĆzapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej.

4. Brak odpowiedzi oznacza podtzymanie stanowiska zawańego w Sl\M'
ofeń
5. W uzasadnionych pzypadkach Zamawiający może pzed upływem terminu składania
oceny.ofeń,

zmodyfikowaÓ tieśćsl\Ąż. Jezeli zmiana ta jest istotna w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw
waruńkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia. Zamawiający moze pzedłuŻyÓ
termin składania ofeń o cźas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach' Dokonaną w ten sposob
modyfikację Komisja Pzetargowa umieszcza na stronie internetowej.

xtx.

lnformacje dodatkowe.
1. ZamawiĄący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Komisja moze ząaae od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treścizłożonejofeńy
3' Komisja kaŻdorazowo Wzywa \AĄlkonawcę, ktÓry w terminie składania ofeń:
1) nie złoŹyłstosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2j' złoŻyłpełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy
oo ión uzupełnienia w określonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
u niewaŹn ienie postępowania lu b odzucen ie ofeńy.
spełnienie warunkÓw udziału
4' oświadczenia i dókumónty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzacjako
dzień uzupełnienia.
w postępowaniu pzezrnrykonawcĘ na dzień Wyznaczony pzez Komisje

5.

Komisja poprawia w ofercie:
t; ocźyńiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym V1/ykonawcę.
2) inne omyixi pblega;ące na niezgodnoŚci ofeńy z S!V1Z, niezwłocznie powiadamiając otym \Ąfukonawcę
i wyznaczaj'ąc tórńin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych pzez \Afukonawcę na podstawie ust. 3.

'

.

'

xx.

Tryb ogłoszenia wyników konkursu ofeń.
ojooy upowaznione informują WykonawcÓw, w formie pzewidzianej w SlWZ, o sposobie rozstrzygnięcia

t.'

postępowania. lnformacja
www.weqlokokskrai.Pl.

ta jest

pzekazywana niezwłocznie

do

publikacji

na

stronie

2'@ńazostaniewybranazanajkozystniejszą,ZamawiĄącywezwieodrębnym
pismem do zawarcia umowy.

xxt

P rzetw arzan ie d a nyc h

osobowYch

Zgodnie z arl. 13 uśt'ti ust' 2 Rózporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrońy osÓb fizycznych w związku z pzetwazaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego pizepływu takicń danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE_(ogólne rozpouądzenie
o oc'hronie danych), (óz.U'UE.L.2016.119'1), zwanego dalej RoDo, ZamawiĄący informuje, iz:
Administratorem danych osobowych \Arlkonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą

1.

2.
3.

4.
5.

Śtąst<iin (41-940) pzy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Pzedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
śądowego, xnśooooo8'061g, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą 9oda!n]!i91 o_o
towarÓw-i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON 270034633'
BDo oooo1z:274, e-ńiil: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj'pl, zwaną dalej

w Piekarach

Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o': adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
Dane \A/ykonawcy pzetwarzane będą w celu:

a)
bi
cj
d)

PrzeprowadzeniapostępowaniaoudzieleniezamÓwienia;
\Alboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek
pzeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przejkazaniadokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum'
Przebłlarzanie przekazanych pzez \Alkonawcę danych osobowych moŻe dotyczyĆ reprezentantów
\AĄlkonawcy, właścicielilub pracownikÓw.
Przetwarzanie danych osobowych Vllkonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
7
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o

RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Społkijest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania

o

udzielenie zamÓWienia'

6.

7

B

9

10

11

12.

xxil

Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleŹnoŚci w
oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przefuarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rownieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit' c) RoDo.
Dane osobowe \Afukonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celow' Administrator może udostępniÓ Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \A/ykonawcy będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
przeM,tarzającym, z ktorymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
\Ąłkonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o.. adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718
16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul' Stawki 2, gdy uzna,
iŻprzetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

Postanowienia końcowe.
1. ofeńa nie podlega zwrotowi.
2. ocenie nie podlegają oferty, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wcześniej
zamÓwienie dlaZamawiającego z nienaleŹytą starannoŚcią, a w szczegÓlnoŚci polegających na:
a) niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
b) dostarczeniu towarÓw o niewłaŚciwej jakości'
c) niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,
d) wykonaniu usługi lub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚc poniesienia przez
Zamaw iająceg o d odatkowych na kład ow f n a n sowych,
e) rozwiązaniu umowy z \Ałkonawcą lub odstąpieniu od umowy zprzyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania'
3. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
4. Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniemofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.
i

Załaczn|ki:
_ opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2a
- Cennik istotnych dla Zamawiającego częŚci zamiennych nowych
Załącznik nr2b
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

(podlegających ocen ie)
WzÓr Cennika pozostałych częŚci zamiennych, podzespołow i czynnoŚci
serwisowych (nie podlegających ocenie)
- oŚwiadczen ie Prod ucenta maszy n/urządzeń.
- oŚwiadczenie Wykonawcy.
- oŚwiadczenie \A/ykonawcow Wspolnie ubiegających się o zamÓwienie.
_ lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy.

-

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Gabiela Lonczyk
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA
1

1)

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamÓwien ia jest:
Swiadczenie usług senłisowych w zakresie filtrów produkcji sEETEGH PoLsKA
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021.

2)
3)

Maszynylurządzenia objęte Świadczeniem usług senłisowych są własnoŚcią WĘGLoKoKs KRAJ
o. KWK Bobrek - Piekary.
Przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich.

SpÓłka z o'

2.

Lokalizacja miejsca wykonywania usług.
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom.

3

Zakres neczowy przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamowienia powinien spełniaĆ następujące wymagania prawne z zakresu:
1) Ustawy z dnia 9 czenvca 2011 r, - Prawo geologiczne igornicze (j.t. Dz. U. z 2020 t. poz.
1

064)

wlaz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, tym:
rozporządzenie Ministra Energiiz dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegÓłowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gorniczych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1 118) wraz z pÓżn. zmianami,
rozpoządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagroŻeń
naturalnych w zakładach gorniczych (Dz'U. z2017 l. poz' 1247),
rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania
wyrobow do stosowaniaw zakładach gorniczych (Dz.U. z2004 r. nr 99 poz. 1003).
Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoŚci (j.t. Dz. U.z2019 r. poz. 155)
wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamÓwienia, w tym:
rozpoządzenia Ministra Gospodarki z dnia21 paŻdziernika 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z2008 r. Nr 199' poz. 1228wrazzpożn.

a)

b)
c)

2)

a)

3)

zmianami).

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

a)

W przypadku zmian aktow prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamÓwienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy,

4
1)

2)

3)

4)

5)

Wymagane parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia.
Naprawy (usługi senvisowe) wykonywane będą w wyrobiskach podziemnych zakładu gorniczego bez
wyłączenia obiektu z ruchu.
Dostawa częścido Zamawiającego będzie się odbywaĆ wraz z usługą senłisową lub
w formie zabezpieczenia jednostkowych iloŚci częścizamiennych i podzespołÓw do napraw mozliwych
i dozwolonych do przeprowadzenia przez uŻytkownika maszynylurządzenia, na podstawie Wezwania
Serwisowego telefonicznego potwierdzonego faksem lub drogą elektroniczną (pocztą e-mail).
Wezwanie Senłisowe zostanie przesłane do \Ąłkonawcy w czasie do 24 godzin od czasu zgłoszenia
telefonicznego lub w pienłszym dniu roboczym po zgłoszeniu telefonicznym.
Naprawa senłisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana w sposob gwarantujący bezpieczną
eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny (urządzenia), a maszyna
(urządzenie) po naprawie senruisowej będzie odpowiadac dokumentacji techniczno-ruchowej
(instrukcji uŻytkowania), na podstawie, ktorej była eksploatowana przed naprawą senruisową.
CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamÓwienia muszą byc zgodne z dokumentacją technicznoruchowąiinstrukcją uŻytkowania - producenta, a ich zastosowanie (zabudowa) w maszynie
lurządzeniu zapewni bezpieczną eksploatację wyrobu i nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny.
Wykonywanie płatnych napraw senvisowych lub zastosowanie częścizamiennych
i podzespołow dostarczanych w ramach usług senłisowych w okresie gwarancyjnym dla maszyny/
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urządzenia

nie moŻe powodowac

utraty gwarancji udzielonej plzez producenta

lub

wydzierzawiającego.
6)

Zistosowanie częŚci i podzespołow będących przedmiotem postępowania nie moŻe naruszac
deklaracji zgodności WE/dopuszczenia Prezesa WUG wystawionych dla maszynlurządzeń, ktorych

7)

W

przedmiot zamÓwienia dotyczy.

przypadku braku ograniczeń formalno-prawnych dopuszcza się stosowanie części
zamiennych i podzespołów poremontowych (regenerowanych). Zasadnośó i zakres ich
stosowania winny byó każdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy, a ich ceny

B)

5.

jednostkowe nie powinny przekraczać 60oń cen nowych części/podzespołów a okres udzielonej
gwarancji będzie nie krótszy niż połowa okresu gwarancji dla części/podzespołównowych.
Óostawa- częścizamiennych do Zamawiającego musi byc odpowiednio zabezpieczona przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wrazz każdą wykonaną usługą serwisową Wykonawca dostarczy:

1)

2)
3)
4)
5)
o)
7)

6.
1)
2)
3i
4)

Protokoł wykonania usługi senruisowej powinien zawieraÓ:
numer kolejny,
datę i godzinę zgłoszenia usługi senruisowej (Wezwania Senłisowego),
uzgodniony pomiędzy przedstawicielami stron termin wykonania usługi,
rodzaj uszkodzenia,
datę igodzinę przystąpienia do pracy ekipy serwisowej,

wyszczegÓlnienie przeprowadzonych prac,

oitę i góozinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia, specyfikację

wymienionych

elementÓw i podzespołow (z podaniem pozycjicennika) oraz iloŚĆ przepracowanych godzin,

Wrazz każdą usługą serwisową związanąz dostawą częścizamiennych Wykonawca dostarczy
dokumenty:
kańagwarancyjnadostarczonejczęŚci/podzespołu,
dowod dostawy WZ - potwierdzony na bramie wjazdowej Zamawiającego,
zaŚwiadczeniefabryczne lub deklarację zgodności WE lub świadectwo zgodnoŚci dla urządzeń
elektrycznych i urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
protokoł wykonania usługi serwisowej.

W przypadku dostawy częŚci zamiennych do napraw wykonywanych samodzielnie przez uŻytkownika, gdy
przedmiotem wykonania-usługi są ceńyfikowane zamienniki częŚci zamiennych oryginalnych lub
i<atalogowych - Ceńyfikat(y) zgodnościwłaŚciwości oferowanych częŚci zamiennych z wymaganiami
(odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane
stosownych norm i pizepisÓw, wydanych
-notyiikowane,
wskazujących co najmniej zakres ich zastosowania
jednostki certyfikująceijednostki
dotyczy.
przedmiot
zamowienia
W maszynachluządzeniach, ktorych

7.
1)
2)
'
3)
4)
5)

6)

WymaganiaorganizacYjne.
Przez-naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywraca.lącą
maszy n ę/u r ządzenie d o jeg o poprzed n iej sp rawn oŚci.
Usługi senłisowe realizówlne mogą być rownieŻ w formie zabezpieczenia dla służbtechnicznych
zamźwiającego jednostkowych ilościczęści i podzespołÓw, po zgłoszeniu w opisany wyzej sposÓb
takiej potrzebY.

W ramach wfkonywania usługi senłisowej transpoń do i od Zamawiającego częŚci zamiennych jak
i osÓb Świadczących usługi senłisowe odbywac się będzie na koszt Wykonawcy.
Senruis moze bye Wezwany do realizacji usługi serwisowej przez osobę upowaznioną przez
Zamawiającego iKopalnię). Wezwanie Serwisowe powinno byĆ złozone- telefonicznie, a następnie
potwierdźone-fakiem lub'drogą elektronicznądo 24 godzin. W przypadku zbieznoŚci tego terminu
z dniami ustawowo wolnymi oó pracy, dokument ten przesłany winien byc do końca pierwszej zmiany
następującego dn ia roboczego.
osońa bózoru WyŻszego Działu Energomechanicznego ustala warunki pracy ekipy
^senłisowej,
przydziela osobę koordynującąoraz zapewnia fachową wspołpracę ze słuzbami kopalni. Swiadczenle
usług senłisowych kończy się zawsze sporządzeniem Protokołu senruisowego podpisalego. praęz
obydiwie strony. W protokóle winna byÓ określona godzina jego sporządzenia, ktora okreŚlac będzie
czas zakończenia iealizacji usługi senłisowej. UpowaŻnionym w imieniu Kopalni do potwierdzenia
iloŚci roboczogodzin przepiacowanych przy usługach senivisowych na terenie zakładu Zamawiającego
jest
oraz ewentuańie zuzytych materiałow związanych z wykonaniem usług objętych niniejszą umową
osoba Wyższego dozoru ruchu.
W przypadku braku części/podzespołow niezbędnych do naprawy maszyn/urządzeń pr??z
Wykonawcę, dopuszcza się mozliwość (za zgodą Wykonawcy) zastosowania części/podzespołow
11
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o

będących własnościąZamawiającego, W celu usunięcia awarii, do czasu dostarczenia
części/podzespołow przez Wykonawcę. W tym przypadku zastosowanie tych częŚci i podzespołow
nie naruszy ochrony gwarancyjnej maszyny lub urządzenia gdzie zostaną zastosowane
a Zamawiający obciązy kosztem wymiany i wykonania remontu części/podzespołuWykonawcę
według obowiązujących w WĘGLoKooKs KRAJ Sp' z o'o. kosztÓw pracy oraz cennikÓw usług
7
B

e)
10)

11)

I
1)

2)
a)

remontowych.
Strony zobowiązane są do podpisania Protokołu usługi senruisowej za wykonaną usługę.
W przypadku, gdy niniejsza umowa zawarta została na podstawie oferty wspolnej strony ustalają, ze

ktÓrych wymagane jest uprawnienie, o ktÓrym mowa w Prawie
geologicznym i gorniczym będą wykonywane tylko przez podmiot posiadający takie uprawnienie.
Przyjazd ekipy serwisowej Wykonawcy następuje w terminie zgodnym z umową.
Ekipa senuisowa Wykonawcy zgłasza swoj przyjazd u osoby określonej w zgłoszeniu i wspolnie
z nią u dyspozytora Zamawiającego' Zgłoszenie przyjazdu ekipy senłisowej u dyspozytora oznacza
rozpoczęcie czasu realizacji usługi senłisowej.
W przypadku gdy w trakcie świadczenia usług senłisowych przez Wykonawcę zajdzie koniecznośc
wymiany częŚci lub podzespołow nieujętych w cenniku do zawartej umowy serwisowej, ze względu na
wyjątkową sytuację i konieczność natychmiastowego wykonania usługi, świadczenie usług
senłvisowych w zakresie przedmiotowych częścii podzespołÓw będzie odbywaĆ się na podstawie
odrębnie zawartych umÓw pomiędzy stronami niniejszej umowy.

czynnoŚci naprawcze,

dla

obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia całodobową obsługę serwisową maszynlurządzeń objętych niniejszą umową,
eksploatowanych na terenie ZamawiĄącego, We wszystkie dni tygodnia, włącznie z sobotami,
niedzielami i Świętami' w zakresie uznanych roszczeń gwarancyjnych bezpłatnQ, a w pozostałych
przypadkach odpłatną'
Do obowiązkow Wykonawcy W zakresie Świadczenia usług senłisu naleŻy:
dostawa transpońem własnym i na własny koszt pracownikÓw senvisu i urządzeń niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy do KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76,41-905
Bytom,

b)

c)

na Wezwanie Zamawiającego naprawa awaryjna, diagnostyka i kontrola maszynlurządzeń i ich

podzespołow w miejscu ich pracy,
kontrola maszynlurządzeń i ich podzespołow w miejscu ich pracy na podstawie zapisÓw umow bądŹ
dokumentacji,

d

e

zabezpieczenie dla służb technicznych Zamawiającego jednostkowych ilości częŚci i podzespołÓw,

o

kazdym zaistniałym wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, ktÓre spowodowało

lub mogło spowodowaćzagroŻenie dla zycia lub zdrowia ludzkiego' ruchu kopalni lub bezpieczeństwa

powszechnego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomiĆ Dyspozytora Ruchu Zakładu,

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalni
Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu GÓrniczego. Po zakończeniu miesiąca,
Wykonawca przedłoŻy w Dziale BHP Zamawiającego'1-go dnia następnego miesiąca, pisemne

o zaistniałych wypadkach przy pracy. Po zatwierdzeniu protokołu ustalenia okolicznoŚci
przyczyn wypadku przy pracy jego kopię naleŻy dostarczyc do Działu BHP Zamawiającego.
Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie okreŚlenia przyczyni okolicznoŚci
wypadku, ktÓremu uległ pracownik Wykonawcy, sporządza słuzba BHP Wykonawcy zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznoŚci
ipzyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 105 , poz. 870).
Zgodnie z postanowieniem ustawy Prawo geologiczne i gornicze Wykonawca zobowiązany jest:
Świadczyć usługi na terenie Zamawiającego przez pracownikow z odpowiednim do zakresu prac
doŚwiadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną
i technologiczną prowadzenia napraw maszyn,
prowadziĆ szkolenia okresowe, badania lekarskie pracownikÓw serwisu zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami oraz przeslrzegaÓ terminow ich przeprowadzania,
stosowaĆ bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami technologie napraw wykonywanych
przez pracownikÓw serwisu, za co odpowiada kierownik ekipy senłisowej wyznaczany przez

sprawozdanie

i

3)
a)

b)

c)

Wykonawcę.

4)

5)
6)

Za zgodne z obowiązującymi przepisami i technologią wykonania usługi serwisowej na

terenie

Zamawiaiącego odpowiada kierownik lub przodowy brygady senruisu, wyznaczany przez osobę
uprawnioną ze strony Wykonawcy.
Na Protokole usługi senłisowej, Wykonawca określi wstępnie czy wykonana usługa jest gwarancyjna
lub pozagwarancyjna.
Protokoł usługi senruisowej Wykonawca sporządzi w trzech egzemplarzach (po jednym egzemplarzu
dla kazdejze stron, trzeci egzemplarz Wykonawca dołączy do faktury za wykonaną usługę).
12
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7)

B)

e)

9,
1)

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawia1ącemu części, podzespołÓw po wymianie
Wyjątkiem uszczelnień oraz zuŻytych olejów i smarow _ nie dotyczy usług gwarancyjnych oraz
sytuacji, w ktÓrych cena częŚci zamiennejw dołączonym cenniku do umowy dotyczy wyłącznie rÓznicy
pomiędzy ceną nowej częŚci, podzespołu a kosztem remontu (co zostanie oznaczone w cenniku jako
czeŚć remontowana).
W przypadku zgłoszenia przezZamawiającego reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia

z

terminu rozpatrzenia reklamacji (powiadomienia

za

Zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
Za transport częścii podzespołÓw dostarczanych

ramach usług senłisowych odpowiada

Wykonawca.
2)
3)

4)

10.

pomocą poczty

elektronicznej

e-mail...... lubpodnrfax.......wterminiedo14dnioddniazwrotupodzespołÓwiczęŚcizamiennych.
Przekroczenie tego terminu skutkowac będzie uznaniem roszczeń gwarancyjnych przez Wykonawcę.
W tym przypadku Wykonawca wystawi fakturę korygującą.
Ękonawca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracownikow serwisu posiadających
Wymagane na dole kopalni kwalifikacje. osoby, ktore będą wykonywac czynności senruisowe muszą
posiadać uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu gorniczego wydobywającego
węgiel kamienny, posiadac odpowiednie do zakresu prac doŚwiadczenie i kwalifikacje, aktualne
badania okresowe, aktualne szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu użytkowania pochłaniaczy
i aparatÓw ucieczkowych.

w

Wszystkie częścii podzespoły budowane w maszynie lub dostarczane Zamawiającemu w ramach
Świadczonych usług senłisowych powinny byc identyfikowalne'
Wykonawca przekaże rÓwnież wszystkie Wymagane dla zgodnego z przepisami ich uzytkowania
dokumenty (deklaracje zgodności, protokoły badań, protokoły nastaw, itp.).
Wykonawca oŚwiadcza, ze posiada Wymagane prawem uprawnienia do realizacji usług objętych
niniejszą umową. W przypadku utraty waznoŚci takich uprawnień ma obowiązek pisemnego
poinformowania o tym Zamawiającego.

obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający w związku ze Świadczonymi przez słuzby serwisowe Wykonawcy usługamizobowiązany

jest:
1)

ZapewniĆ warunki bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li senłisu \Ąłkonawcy na terenie Kopalni

oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczne i gÓrnicze,
za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu Gorniczego, na terenie ktÓrego usługa jest

w

Świadczona.

W przypadku stwierdzenia przez ekipę senłisową, że warunki uniemoŻliwiają pracę, ekipa moŻe

2
3

4

5)

6)

7)
8)

e)

S e k reta

0tl

jej nie podjąĆ' o czym powiadamia niezwłocznie Dyspozytora Kopalni.
Zapewnic osobę dozoru ruchu ze strony Kopalniw charakterze opiekuna i koordynatora prac.
ZapewniĆ transport narzędzi, częŚci i podzespołow oraz pracownikÓw senłisu w podziemiu kopani.
Zapewnić dostawę mediÓw W postaci energii elektrycznej, spręŻonego powietrza' emulsji
wysokociŚnieniowej, wody oraz materiałow eksploatacyjnych np. olejow i smarÓw, potrzebnych
do wymiany lub uzupełnienia.
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 geologiczne i gornicze.

UmozliwiÓ pracownikom Wykonawcy dokonywania doraŹnych kontroli, stanu technicznego
maszynlurządzeń lub ich podzespołÓw oraz kontroli przestrzegania przez ZamawiĄącego zasad
prawidłowej eksploatacji. Przeprowadzenie doraŹnych kontroli Wymaga powiadomienia
Zamawiającego (Kopalnię) nie poŹniej niŻ 8 godz. przed rozpoczęciem zmiany na ktÓrej Wykonawca
planuje przeprowadziĆ kontrolę. Dla tego typu kontroli zastosowanie mają wszystkie zapisy
przywołane w umowie orazpowyŻe1' dotyczące realizacji usług seruvisowych.
odmowa lub uniemozliwienie dokonania kontroli przez pracownikÓw senłisu Wykonawcy,
z wyłączeniem przypadku siły wyŻszej, moŻe byc podstawą do cofnięcia gwarancji.
W przypadku odmowy podpisania częŚci bądŹ całościustaleń Protokołu usługi senruisowej przez
Zamawiającego (Kopalnię) z rÓŻnych przyczyn, Zamawiający zobowiązany jest opisac w Protokole
usługi senłisowej własne ustalenia i wnioski'
Zwrocic w terminie do 14 dni pobrane i wymienione w ramach usług serwisowych gwarancyjnych
podzespoły i częŚci zamienne (w przypadku koniecznoŚci zwrotu). Dotyczy to rownieŻ podzespołow
i częŚci w odniesieniu do ktorych Zamawiający zamierza wnosic roszczenia gwarancyjne.
Przekroczenie tego terminu skutkowac będzie odmową roszczeń gwarancyjnych. W tym przypadku
Zamawiający pokryje koszty wymienionych podzespołów i częścizamiennych.
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10)

o.

W przypadku zaistniałego wypadku, w razie nieobecnoŚci na miejscu zdarzenia osoby dozoru
Wykonawcy o zaistnieniu wypadku przy pracy, wystąpieniu zagroŻenia zycia lub zdrowia załogi
Wykonawcy' Dyspozytor Ruchu Kopalni powiadomi osobę dyzurną Wykonawcy. Do czasu przejęcia

11)

11.
1)

2)

dochodzenia wypadku przez służbyBHP Wykonawcy, ZamawiĄący zobowiązany jest zapewnić:
niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego zabezpieczenie miejsca
wypadku, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy udostępnienie niezbędnych
informacji i materiałow słuŻbie BHP Wykonawcy.
Nieodpłatne zapewnienie pracownikom ekipy serwisowej bezpiecznych warunkow pracy
i udostępnienie pracownikom Wykonawcy, W czasie wykonywania usługi senłisowej jak i w czasie
doraŹnych kontroli zawiązanych z nadzorem nad eksploatacją maszynlurządzeń, możliwoŚci
korzystania z'. zaplecza socjalnego i technicznego (łaznia' szatnia, markownia, łącznośĆtelefoniczna),
opieki lekarskiej (tylko dla pracownikow serwisu wymagających interwencji lekarskiej na terenie
Kopalni) oraz korzyslania z wyposaŻenia pracownika (tj.: lamp górniczych' sprzętu ochrony drog
oddechowych, odziezy och ronnej).

Realizacja przedmiotu zamówienia'
Realizacja usług senvisowych odbywac się będzie na podstawie Wezwania Serwisowego
telefonicznego, potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Serwisowego przesłanym
Wykonawcy faksem lub e- mail' WWezwaniu Senruisowym ZamawiĄący, powołując się na numer
niniejszej umowy, okreŚli obiekt usługi, przyczynę wezwania, z ewentualnym okreŚleniem objawow
awarii lub uszkodzenia oraz spodziewanego zakresu rzeczowego / usługowego senruisu. Wezwania
Senruisowe nalezy dokonywaĆ do Wykonawcy, na nizej podany adres:

i;i";";i".;; W.,ń".i" ś;il";'ź!';;,"ń;;ńt*il.IT"";;u. il*,.:#.1 i* ioi'i" oiuxu
Wezwanie senruisowe) przesłanym Wykonawcy faksem lub e- mailem, nie pÓzniej niŻ w ciągu 24
godzin od chwili zgłoszenia. W przypadku zbieŻnoŚci tego terminu z dniami ustawowo wolnymi
od pracy, dokument ten przesłany winien byÓ do końca pienłszej zmiany pienłszego dnia roboczego
po tym terminie.

3)

W przypadku, gdy w innych umowach dotyczących przedmiotu zamÓwienia np. dzierŻawy' najmu
maszyn/urządzeń brak jest zapisow określających terminy realizacji, usługi odbywaĆ się będą
na poniŻszych zasadach:

a)

b)

c)

d)

przybycie ekipy senłisowej

do miejsca

naprawy

W razie postoju (lub awaryjnej

pracy)
maszynylurządzenia nastąpi w ciągu do 4 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii
do senłisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym
terminie,
w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd ekipy
senłisowej powinien nastąpiĆ do 8 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie moŻliwie najkrÓtszym od momentu
przy1azdu ekipy senłisowej na kopalnię, jednak nie dłuzej niz B godzin od momentu podjęcia działań
przez senłis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuŻa się o czas transpońu częŚci na terenie
kopal n i przez Zamawiającego),
udostępnienie części,niezbędnych słuŻbom technicznych Zamawiającego dla utrzymania ruchu
maszyny/urządzenia, następuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej

potrzeby

do

Wykonawcy

W przypadku postoju (lub awaryjnej pracy)

maszyny/urządzenia

lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,

e)

12
1.
1)

2)

w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie
częŚci niezbędnych słuŻbom zamawiającego dla utrzymania ruchu maszynylurządzenia, następuje do
8 godzin od telefonicznego zgłoszenia.
Gwarancja i warunki odszkodowania.

\A!magana gwarancja:

na wykonaną usługę serwisową: minimum 'l2 miesięcy, licząc od dnia dokonania
Zamawia1ąceg o proto kola

rn e g

o od bio ru wy ko na

n

i

a

u

przez

słu g i,

na dostarczone fabrycznie nowe częŚci zamienne: minimum 12 miesięcy, od dnia przekazania

Zamawiającemu,
3)

na dostarczone regenerowane częŚci zamienne: minimum 6 miesięcy od dnia przekazania

Zamawiającemu. Gwarancja na wykazane w dokumentacji technicznej częściszybkozuŻywające się
ma zastosowanie tylko w przypadku wad materiałowych i wykonawstwa.
konystania z niniejszej umowy w celu płatnej naprawy maszyn/uządzeń dzierżawionych
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługizgodnie z zapisami umowy dzierżawy. Gwarancja
W przypadku
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na Wykazane W dokumentacji technicznej częściszybkozużywające się ma zastosowanie tylko w

przy pad ku
2.

wa

d

m ate ri ałowych

i wy ko n awstw a.

Z gwarancji wyłączone są wady powstałe w wyniku stosowania lub uzytkowania niezgodnego
z warunkami okreŚlonymi przez producenta w instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej.
Z gwarancji wyłączone są rownieŻ częściulegające normalnemu zuŻyciu podczas eksploatacji

(z wyłączeniem wad materiałowych), wyspecyfikowane w załączniku do niniejszej umowy oraz
wszystkie elementy, ktÓre zostały uszkodzone mechanicznie w wyniku działania czynnikow

3

4.
5.

6.
7.
1)

2)
3)

I
I

10

zewnętrznych, n iezwiązanych z eksploatacją maszy ny l urządzen ia.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia 24 godzinny pełny bezpłatny serwis gwarancyjny wraz
z zapewnieniem pełnego asońymentu częŚci zamiennych oraz kosztami dojazdu i transportu tych
części do Zamawiającego.
Zgłoszenia awarii przyjmuje:
......., e-mail: ......
.......,
, tel.
Reklamacje przyjmuje:

..

fax

ińJ::,o"il;;;i;il
il';";i;;;; ,;;#'?;";;;"ji"i"il,t'
jak przedmiot umowy.

il;;.;ń

na takich
"oięi"".-łil'
samych zasadach
Wykonawca gwara ntuje, ze przed m iot za mÓwien ia:
jest zgodny z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami, wymaganiami i nalezycie spełni wymagania
określone przez Zamawiającego,
jest przydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego'

jest zgodny
i

z

obowiązującymi

W Rzeczpospolitej Polskiej przepisami

wymagan iami organow państwowych.

prawnymi, normami

Przyjęcie lub odbiÓr przedmiotu zamÓwienia w Żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za wady |ub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez

Zamawiającego.
Jeżeli umowa i dokument gwarancyjny nie stanowią inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji
jakoŚci obejmuje 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.
Jezeli Wykonawca, po Wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązkow
wynikających z gwaranĄi, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko
\AĄkonawcy, zachowując plzy tym inne uprawnienia wynikające zarÓwno z SIWZ, umowy jak
i rękojmi.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

13.
1)

2)

3)

W przypadku rozbieŻnoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji' Zamawiający moŻe zlecicwykonanie
badań n iezależnemu ekspeńowi wskazanem u przez Zamawiającego.

W przypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających wady przedmiotu zamÓwienia koszty badań
ponosiWykonawca. \AłsokoŚc kosztow badań określikażdorazowo niezależny ekspert.
Udzielona gwarancja musi uwzględniac spełnienie parametrow technicznych, potwierdzonych
w złoŹonej ofercie'

W

przypadku wystąpienia wad

w

wymienionych elementach Wykonawca jest zobowiązany

na własny koszt wymieniÓ lub naprawic dotknięte wadą elementy.

okres gwarancji ulega wydłuŻeniu o czas wykonywania ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Wymieniony w ramach gwarancji przedmiot zamówienia winien zostaĆ objęty nową gwarancją
na zasadach określonych w umowie.
Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne
przedmiotu zamowienia.
oŚwiadczenie o udzieleniu gwarancji zawańe powyzej uznaje się za rÓwnoznaczne z wydaniem
dokumentu gwarancyjnego. Jezeli VVykonawca dostarczy odrębny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia w nim okreŚlone nie mogą byÓ sprzeczne lub mniej korzystne dla Zamawia1ącego niz
warunki i uprawnienia wynikające z postanowień umowy i obowiązujących przepisÓw prawa polskiego'
Wykonawca gwarantu je, że:.
wszystkie usługi senłisowe (naprawy) wykonane będą w sposob okreŚlony w DTR/lnstrukcji
uŻytkowania, a naprawiona maszyna/urządzenie będzie odpowiadaĆ DTR/Instrukcji użytkowania,
wszystkie usługi senłisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwwybuchowejwykonane będą zgodnie
z Wymogami okreŚlonymiw Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 czeryvca
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (.''),
dysponowac będę w okresie realizacji zamÓwienia wszystkimi częŚciami i podzespołami niezbędnymi
do Świadczenia usług senłisowych'
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oferowane do świadczenia usług seruisowych częścizamienne będą częściami zamiennymi
maszynyluządzenia, ktÓrego pzedmiot zamÓwienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pierwotne regulacje będące podstawa
wprowadzenia maszyny/uządzenia do obrotu,
stosowanie oferowanych do świadczenia usług serwisowych częścizamiennych nie spowoduje
wytwozenia nowej maszynyluządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne
wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
zrealizowane w ramach umowy usługi serwisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inzynierską,
w sposób gwarantujący bezpiecz na eksploatacje maszyny/u uądzenia.
będzie dysponowaĆ w okresie realizacji zamÓwienia niezbędną ilościąosób posiadających
uprawnienia do wykonywania w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gorniczych usług serwisowych
maszynlurządzeń będących pzedmiotem zamÓwienia, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawa
w tym zakresie.

4)

5)

6)
7)

14.
1)

Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywaó czynności selwisowe:
osoby, ktÓre będą wykonywaÓ czynnościserwisowe muszą posiadaÓ uprawnienia do pracy
w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny, posiadaĆ
odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne
szkolenia BHP, pzeszkolenie z zakresu uŹytkowania pochłaniaczy i aparatÓw ucieczkowych oraz
wymagane.

\A|konawca jest zobowiązany

2)

&1

pracownikow serwisu posiadających

wymagane na dole kopalni kwalifikacje' V$kaz będzie stanowiĆ Załącznikdo umowy.

odzieŻ robocza, odzieŻ ochronna, zabezpieczająca oraz Środki ochrony indywidualnej muszą byÓ
zgodne z obowiązującymi pzepisami prawa powszechnego, tj. w szczegolnoŚciz postanowieniami:
a) Rozpoządzenia PPER 2016l425lUE,
b) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (.t. Dz. U. z2019 r. poz. 155)'

3)
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FORMULARZ OFERTOWY
M

Data

iejscowośc
Wykonawca,

a w przypadku ofertY

Dane Wykonawcy

wspólnej Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa Wykonawcy/

Wy ko

n

awcow

składających ofertę
wspolną

Siedziba WykonawcY
(ad res):

Wojewodztwo
Gmina
Nr telefonu
Nr fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
WłaŚciwy Urząd Skarbowy
(nazwa i adres)

Status przedsiębiorcy
(M ikro przedsięb io rcal
Mały przedsiębiorca/
Średni przedsiębiorca/
rzedsi b io rca
Duz
lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowan iu
wraz z nr telefonu

Do: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o..o.

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

KWK Bobrek - PiekarY

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

Świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji sEETE_G^H PoLsKA
dla WĘGLoKoks KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021.
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oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z Wymaganiami okreŚlonymi przez Zamawiającego
w SIWZ w cenie:

L.p.

Wyszczególnienie

Wańośćnetto
w PLN

Stawka VAT
w o/o

Cena brutto
w PLN

2

3

4

5

1

I

Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senłisu
w dni robocze i świąteczneuwzględniająca koszty
dojazdu pracownikow senłisu do Zamawiającego

2

Suma cen jednostkowych częścizamiennych
nowych (wg Załącznika nr 2a)

Suma cen jednostkowych
(pozycje 1- 2 podlegające ocenie)
Działa1ąc w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
B)
9)
2

zamÓwienia,

w celu nalezytego wykonania

ceny jednostkowe przedstawiamy dodatkowo W formacie excel na nośnikuelektronicznym (CD)
formularzu zamieszczonym przez Zamawiającego w profilu nabywcy, oraz oŚwiadczamy, iŻ
przedstawione dane na noŚniku elektronicznym Są zgodne ze złoŻonąofertą.
akceptuję termin płatnoŚci Wynoszący do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całoŚci lub w części,
na podstawie dokumentu potwierdzającego naleŹyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub

w

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 gwarancji zgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktore zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń, a W szczegolnoŚci warunki realizacji zamÓwienia opisane
w Załączniku nr 1 do slWZ'
oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,

zapoznałem się

z

lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczoną na stronie www'weqlokokskrai.pl

oraz,Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww.
lnstrukcją,

zapoznałem się z wyciągiemz Regulaminu udzielania zamowień w WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o'

o.

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

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

q

podałem cenę ofeńową, ktora zawiera wszystkie koszty poniesione

w DTR/lnstrukcji
uŻytkowania, a naprawiona maszynalurządzenie będzie odpowiadac DTR/Instrukcji uzytkowania'
wszystkie usługi senłisowe (naprawy) urządzeń budowy przeciwrvybuchowej wykonane będą zgodnie
z Wymogami określonymiw Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada
2016r' w sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach
wszystkie usługi senłisowe (naprawy) wykonane będą w sposob okreŚlony

gorniczych (Dz. U.22017 r., poz. 1118),
dysponowaĆ będę w okresie realizacji zamÓwienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi
do Świadczenia usług senruisowych,
oferowane do świadczenia usług serwisowych częścizamienne będą częŚciami zamiennymi
maszynylurządzenia, ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa maszynylurządzenia Wymaganego przez pienruotne regulacje będące podstawa
wprowadzenia maszyny/urządzenia do obrotu,
stosowanie oferowanych do Świadczenia usług senłisowych częŚci zamiennych nie spowoduje

wytworzenia nowej maszyny/urządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne
wprowadzenie wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,
zrealizowane w ramach umowy usługi senłisowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inzynierską'
w sposob gwarantujący bezpieczna eksploatacje maszynyiu rządzenia,
będę dysponowaĆ w okresie realizacji zamÓwienia niezbędną iloŚcią osob posiadających uprawnienia
do wykonywania W podziemnych wyrobiskach zakładow gorniczych usług serwisowych
maszyn/urządzeń będących przedmiotem zamowienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk
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4

Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:
1) posiadam niezbędną Wiedzę i doŚwiadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającejwykonanie zamÓwienia.
Działając w imieniu WykonawcyiWykonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
(z wyjątkiem przypadkÓw, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożeniena raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego
organu),
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci (za wyjątkiem Wykonawcy, ktÓry po ogłoszeniu

1)

2)

upadłościzawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewiduje zaspokojen|a wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego).

5.

Działa1ąc w imieniu Wykonawcy/VĘkonawcow występujących wspolnie oświadczam, że jestem:*

tr

tr
*

6.

czynnym podatnikiem podatku

.*"i"i""v.

od

towarÓw

i

usług o numerze identyfikacyjnym NlP

ńJJ,T:1li#:?yJ iHil':o

poo"inir.ió'

wystawiania faktur'

zaznaczyć właściwąopcję

oświadczam, ze jestem związany ofertą przez okres 60 dni
Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w
Nazwa nr

dokumentu:

pkt.

.. slWZ

nr strony w ofercie:

1

2
3

4

(pieczęÓ i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Nr sprawY PR7Żl2405

o.

Załącznik nr 2a do S|WZ

cENNIK lsToTNYcH DLA ZAMAWIAJĄGEGo
NoWYcH czĘscl zAMlENNYGH
(Podlegający ocenie

- Wycenia Wykonawca)

cennik załaczonv w odrebnvm pliku do S|WZ w formie Excel (*.xls)
Lp.

2

50.002300054
50.002300054

1

ó

50.002300052

4

50.002084507

5

66.610.00124
68.804.00524
66.610.00231
66.610.00344

o
7
B

9

13
14

50.006140517

15

66.610.00329
68.804.00154
66.640.00092

11

12

16
17
1B

19

20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35

50.006140513
50.006140515
50.002300559
68.806.00020
68.806,00170

50.002300505
74.1 480.00003
50.002300504
66.610.00350
66.610.00302
68.804.00104
68.804.00081

50.002300506
50.002324508
50.002300205

ZEIKBCJIl04

50.002300011

Jb

HYD/KH/D25NM
4009

37
38

^.021
AOOB

40

4056
4016

?o

q

50.002300507
66.780.00007
68.802.00022
66.650.00012
66.630.00015

10

Nazwa części

Nr rysunku
Nr katalogowy

41

4017

42

sA-348291

podzespołu

Cena
jednostkowa
netto PLN

Wkład filtracyjny 25 pm
Wkład filtracyjny 50 pm
Wkład filtracyjny 100 pm

Tarcza mocująca
Śruba z gniazd sześcioklSo 4762 - M5 x 16 VA

Uszczelka O-ring 71x3
Sruba z gniazd szeŚciok. lso 4762 _ M10 x 70 VA
Sruba zgniazd szeŚciok lso 4762 -M12x 70 VA
PierŚcień uszczelniający DN1 2
ZawÓr kątowy kulowy DN12
PierŚcień uszczelniający DN1 2 (zewnętrzny)
PierŚcień osadczy spręzysty DN12 DlN 7993 - A 10
Tarcza oporowa DN12
DŹwignia zaworowa
Sruba z łbem sześciokątnym M5 x 10 VA
Uszczelka O-ring 10x2
Kołekoporowy_5x14
Tarcza L DN12
PierŚcień 14x5,2x2,0
Obudowa
Pierścień uszczelniający G1 14 V A
Uszczelka miedziana G1l4 Cu
Krociec manometru
Manometr D63 0-600 bar, G1/4, tvlnv
Zaczep montazowy
Sruba z łbem walcowvm DlN 6912 - M8 x 12vA
Korek owintowanv DIN 908 - G 1/2 A MS
Uszczelka O-ring 19x2,5
Uszczelka ołinq 22x2
Element dystansowy (bez uszczelnień)
P rzvłacze przepłu kiwan ia D N 1 9
Przyłącze z qwintem zewnętrznvm DN25 G1 1/2
Zestaw naprawczv
Wysokociśnieniowv filtr 2300 50 mic
ZawÓr DN25 Stecko (qniazdo wtvk)
Kolano qniazdowe DN 25 Steck-O
TrÓjnik gniazdowy DN 20 Steck-o
Kolano qniazdowe DN 20 Steck-O
Złączka wtykowa DN 20 Steck_o
Przetyczka DN 20
Przetyczka DN 25
Sruba z nakretka M16

Sekretarz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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43
44
45
46
47
48
49
50
ĘI

52
53
54
55
56
57

FLX4SPDN19P71
FLX4SPDN 1 9P71
TRC.SE.W1
PMF.04.3911
124.644.000L
4023
66.702.00793
FLX2DN31 P71 3BO
A057
A059
AO1 B

68.804.00108

50.002789506
50.002788507
50.006244517

5B

50.002788505

59

60

66.610.0018'1
66.610.001 71

61

68.806.00020

62

50.006444503
50.0062445'13

63
64
65
66

o/
68

ov

50.006244514
50.006244512
50.006244526
50.006244520
68,804.00230
68.804.00006

70

50.006444504

71

50.00624451 5
68.804.00234

72
73

50.006456506

I4

50.006244511

75
76
77
78
79
80

50.0061 64508

81

82
83
84
85
86
87
BB

66.610.00336
66.61 0.00127

66.640.00040
66.610.00234
66.640.00024
68.806.00206

50.006244524
66.640.00040
68.804.00167
50.006422 020
66.702.00629
68.804.00156
66.630.00026

89
90

A0'16

91

66.610.00328
66.610.00356
50.00624451 0
50.002789508
66.610.00127
68.802.00021
66.780.00004
66.610.00342
66.610.00343

92
93
94
95
96
97
9B
oo

50.006164543

100

50.002788509

101

68.804.00282
68.804.00103

102

Wąz DN20 Stecko L 300
WaŹ DN20 Stecko L 350
Tłumik rozładowania ciŚnienia DN19 Stecko
Filtr
Wkład
Tróinik oniazdowv 32 Stecko

Przvłacze G2l32 Stecko
Przewod ciŚnieniowv 32 Stecko L3B0
Złaczka wtvkowa 32 Stecko
Złączka qniazdowa 32 Stecko
Przetvczka 32 Stecko
O-Rino 78x313,14
Szpilka łaczaca z owintem wewnetrznvm 472X22
Łacznik centra nv 90x1 90
Wałek steruiacv
Przvłącze wvlotu przepłukiwania DN32
Sruba imbus DIN 908 - G 1/4 A VA
Zaślepka G 1 114
Uszczelniacz G1l4 YA
Pokrywa dŹwiqni zaworowvch 323x76,5x1 0
Tule ka22117x13
Tuleika 26122x13
Tuleia tłoka 39' B/25x30
PierŚcień prowadzacv B1'Bx4
PierŚcień wspieraiacv 40l 35.2x1
O-Rinq 24,99x3,53
O-Rino 34x3
l

Tłok 40x132mm
Tuleika 12lBxB 65,86
O-Rinq 33x3,5
Sworzeń tłoka- B m6 x 28 - A

nia zaworu 62x28x18
ZaŚleoka komorv tłoka M45x2
Śruba imbus lso 4762 - M6 x 40 VA
Sruba imbus ISO 4762 - M6 x 10 VA
Kołek ustalaiącv lSo 2338 - 6 m6 x 16 - A
Śruba imbus lso 4762 - M6 x 50 VA
Kołek z owintem M5 x B

Uszczeln ien ie 42,52x47,54x2,5

1

Pierścień uszczelniaiacv tłoka 120'5x4
Kołek ustalaiacv lSo 2338 - 6 m6 x 16 - A
O-Rinq 5x1,5
Wkład filtracvinv 25um

Wkładana złaczka red ukcvina DN20-DN 1 0
O-Rinq 19x2,5
PierŚcień wsoieraiacv DN20. 24'1 l20x0'8
42 A016 Przetyczka KKF DN20 VA
Zaślepka M5 x 6
Śruba imbus DlN 912 - M6 x 10
Śruba imbus DlN 912 - M8 x 45
Zaczeo 45x40x5
Bolce łączn ka 1 42'5x30
Sruba szeŚciokatna DlN 933 - M16 x 25
Uszczelniacz zaworu DN32
Kula zaworu DN32 L
Śruba imbus DlN 91 2 M16 x 80 VA
Śruba imbus DlN 912 M16 x 50 VA
Kołek centruiącv 6m6x34mm
O-Rinq 33,3x2,413,14
O-Rino 4Bx3 13,'i4
i
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103

104
105
106
107

108
'109

110
111

112
113

114
115
116
117
118
119

120
121
122

123
124

125
126
127

128
129
130
131

66.630.00069
68.804 00259
66.630.00093
68.804.00247
50.002789
68.804.00481
208960
50.002658006
50.002596042

PierŚcień Ślizqowv DN32
57 68.804.00259 O-Rino 17.3x2.4
PierŚcień wspieraiący 21,9 l 18x1,2
O-Rinq 14x1,5

KSWNR216/5E
SA-O13BW
A103
sA-s91327

Kosz
Docisk wkładu
Podstawa
Śruba M16x45
ZawÓr odcinaiącv

480.00070
NA-0004468

143
144
145
146
147

148
149
150
151

152
153

154

'155

156
157

158
159
160
161

162

Manometr o licervnowv D-63
Nakrętka z uchem M16
Śruba oczkowa M16xB0

sA-g5794D

Podkładka a17
Sworzeń Śrubv
Podkładka zabezpieczaiąca RS 1 2
Sworzeń zawiasu
Uszczelka tvpu O-Rinq 219x5,6
NG/G/1" Nvpel 1"
MUK48921 Mufa1"
KO334343 Korek 3/8"
Zaw Ór od powietrzaiacv 3/8''
Zwor spustowv 1"
Sruba M16x65
Nakretka M16
Podkładka spręŻYsta a17
Kołnierz płaski DN80 PN16
Kołnierz Ślepv DN80 PN16
Kołnierz plaski DN50 PN16
Uszczelka międzv kołnierzowa DN50
Uszczelka miedzv kołnierzowa DN80

PK-41973C

sw-395542
PC-995267
sP-281 10S
uD-772898
NG/G/1"

MUK48921
KO334343

zKGtGt3tS

ZKG1IGl'

62.322.00033

140

oczv szczanie wkład u fi ltracyi nego

74.1

142

134
135
136
137
138
139

Wkład filtracyiny 25 my

zAotGtsl

141

'133

Elektrozawor steru iacv
Filtr liniowv DN10, 25 mv

usoc/KPoKt2789

sA-49735W
NA-29075G
21 NA-293453C
KoPŁ/B086W
KoPŁŚ/6192B
KoPŁ/5090c
u/968543H
u/685365W
62.322.00012
28 62.322.0003s
62.322.00034

132

Wkład filtracvinv
O-Rinq 39x3

Wkład fi ltracvi ny workowv 200 u m/G2 po li propylenowy
Wkład filtracvinv workowv 1 00um/G2 polipropylenowy
Wkład fi ltracv inv workowv 50u m/G2 pol ipropv le nowv
30 62'322.00033 Wkład filtracyiny workowy 25vmlG2
Wkład filtracvinv workowv 200vmlG2 monofilamentowy
Wkład filtracvinv workowy 1 00um/G2
Wkład filtracvinv workowv 50um/G2

62.322.00024
62.322.00023
62.322.00022

KSWNR2.SE.036

Zestaw naprawczv

Wkład filtracvinv siatka ze stali nierdzewnei 40pm
Wkład filtracyiny siatka ze stali nierdzewnej 74 pm
Wkład filtracvinv siatka ze stali nierdzewnei 149 um
Wkład filtracvinv szczelinowy 50 my
Wkład filtracvinv szczelinowv 100 mV
Wkład filtracvinv szczelinowv 200 mv
Rdzeń wkładu siatkoweqo

218.185040.010
218.185074.010
218.18S074.010

50.1 30047.0605
50.1 30047.061 0
50.1 30047.0620

RA-71941Y
sA-00373W
ZKV3WzC
74.1480.00070
NA-003487
sA-g5033C
PK-419648
sw-395542
PC-995272
sP-28390S

SoreŻvna dociskowa

Zawor troidroqowv 2" tvp T
Manometr olicervnowv D-63 tvlnv 114" 25 bar

NakrętkazuchemM16

Śruba oczkowa M16 L 90
Podkładka o 17 pokrywy
Sworzeń Śrubv
Podkładka zabezpieczaiąca RS 1 2
Sworzeń zawiasu
22
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163

uD-772898

164

NG/G/3/B''

165
166
167
168
169

66.702.00529

170
171
172

173
174
175
176

Uszczelka tvpu O-Rinq 219x5,6 mm
Nypel podwÓiny sześciokątnv 3/8''
Przvłącze DN 50 Stecko zeńskie/Gwint zewnętrz 2''
Zaw or od powietrzaiący 3/B''
Korek 1"
Zawor spustowv 1"
Nakretka M16
Podkładka o 17 podstawy
Podkładka spręzysta o1 7
Sruba M16x45
Przetyczka DN50 Stecko

zKGtGt3ts ll
KG1/M

ZKGIGIl"
NA-29075G
PA-29052D
PA-44368E
sA-49742L
4020
50.1 30033.002

1

50.03001 8000

50.130018.0201

177

74.1464.00232

178
179

50.1 30032.0203
208960
SUBOPOO,I

180
181

50.130032.204

182

UW/ELT/SW1

183

184
185

UI(ELT/SK1
CC/ELT/CC
EZt-12MDt

Wkład filtracvinv 50um
Zawor tvpu cartridqe 3/2 droqowv
Komplet uszczelnień zaworu DN20
Zawor zwrotny
Komplet uszczelnień
Elektrozawor EA27l2 RS
Układ bezpiecznego odprowadzenia popłuczyn
i rozładowania ciśnienia
i

Zestaw uszczelnień klosza
Urzadzenie wizual izacii SW1
Urządzenie koncentruiące SK1
nik ciŚnienia

Zasilacz

i

s kro

bez

cc

p

160

iec znv 230 I 1 2V

Suma cen do oceny ofeń

(pieczęĆ i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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Załącznik nr 2b do SIWZ

GENN IK

czĘŚct zAMtENNYcH NoWYcH, czYNNoŚcl seRwlsowYcH
t REGENERoWANYCH czĘŚct ZAMIENNYGH
NlE PoDLEGAJĄGY ocENlE

Cennik pozostaĘch częścizamiennych nowych / czynności serwisowych / regenerowanych części
zamiennych (nie podlegający ocenie), ktÓre wg V1fukonawcy są niezbędne do wykonywania usług
serwisowych _ Wypełnia Wykonawca

Gennik pozostałych częśclzamlennych nowych
Lp.

*)

/

czynnościserwisowych

Nazwa części

Nr rysunku
Nr katalogowy

podzespołu

Gena jednostkowa
netto PLN

nie należy dopisywać pozycjicennikowych ujętych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2a do

slwz.

cennlk regenerowanych częśclzamiennych
Lp.

Nazwa części

Nr rysunku
Nr katalogowy

podzespołu

Cena jednostkowa
netto PLN

Uwaga. Zgodnie z pkt. 4 ppkt. 7) Załącznika nr 1 do slwz - częścizamienne i podzespoły poremontowe
(regenerowane) nie powinny przekraczać 60% cen nowych części/podzespołÓw.

(pieczęĆ i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowan ia \Af konawcy)
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o.

Załącznlk nr 3 do SIWZ

dnia

Miejscowośc:

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie.

Adres siedziby

oŚWlADczENlE PRoDUcENTA
Dotyczy
( pod

ac n azwę postę pow

an i a)

nr sprawy:

Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oświadczamy,że jesteśmy producentem tj. podmiotem uprawnionym W rozumieniu ustawy Prawo
Geologiczne i Gornicze Wraz z rozporządzeniami z niej wynikającymi do wykonywania remontow
maszynt uządzenlpodzespołow, których przedmiot zamÓwienia dotyczy, w tym w szczegÓlnoŚci do
dokonywania oceny zgodnościz dokumentacją techniczną dla typu urządzenia objętego
postępowaniem.

(pieczęĆ i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
do reprezentowania WykonawcY)
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Załącznik nr 4 do S|WZ

Miejscowośó

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie

Adres siedziby

OSWIADCZEN E VVYKONAWCY
I

Dotyczy
(podaÓ nazwę postępowania)
nr sprawy

Pełna nazwa
Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oświadczamy,Że remont będący przedmiotem zamówienia zostanie wykonany zgodnie
aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i aktualnymi

z

normamidotyczącymi remontÓw urządzen i podzespołow budowy przeciwwybuchowejzgodniz pkt.
9.11.2 zał. Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gÓrniczych
(Dz.U. 2017 poz. 1 1 18).

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

*

niepotrzebne kreślić

S e k reta

ot1

rz Ko m i sj i P z

et a rg owej : G

a b

ńe

l

a Lo n czy k

26

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

Nr sprawy PR7ŻI2405

o.

Załącznik nr 5 do SIWZ

MiejscowośÓ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

ośWlADczENlE WYKoNAWGY WsPoLNlE UBtEGAJĄCEGo
sIĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, Że będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚÓ

za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

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

UWAGA:

w pnypadku ofeńy wspólnej kaŻdy z Wykonawców składa nlniejsze oświadczenie oddzielnie

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
$ 1. Podstawa zawarcia Umowv

Podstawę zawarcia Umowy stanowią:
1' Zatwierdzony wynik postępowaniaPRZZI2405 prowadzonego W trybie konkursu ofert pn.: Świadczenie
usług serwisowych w zakresie filtrow produkcji SEETECH POLSKA dla WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w latach 2020-2021.
2. Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia.
3. ofeńa złoŻona przez Wykonawcę.
g 2. Pzedmiot Umowv
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych w zakresie filtrów produkcji SEETECH
PoLsKA dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w latach 2o2o-2o2'| oo warunkach

okreŚlonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca oświadcza, Że Świadczenia przedmiotowych usług odpowiadają wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do

slwz'

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

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how pzez przedmiot

zamowienia, Wykonawca poniesie (zwrÓci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone pzez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały
naruszone.

$ 3' Cena iwarunki płatności
wyznaczy suma zleceń wystawiony ch przez ZamawiĄącego i nie przekroczy kwoty
netto
... ... PLN (słownie: złotych 00/1 00).
Stawka podatku VAT: zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji Umowy.
Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy senłisanta w dni robocze i dni świąteczne uwzględniająca

1. WańoścUmowy

...

2.

netto...''.. 'PLN'
dostarczanych przez Wykonawcę (wymienionych w trakcie
wykonywania usługi senłisowej lub zabezpieczonych dla potrzeb Zamawiającego W ramach serwisu)
następowac będzie w oparciu o obowiązujący cennik stanowiący Załącznlk nr 3 do niniejszej Umowy na
koszty dojazdu pracownikowsenłisu doZamawiającegowynosi

3. Fakturowanie częścizamiennych

4.

5.
6.

podstawie potwierdzonego przezZamawiającego Protokołu usługi serwisowej iilub dowodu dostawy (WZ)
potwierdzonego na bramie wjazdowej przez słuŻby ochrony Zamawiającego, zawierający:
cennik częŚcizamiennych i podzespołow nowych istotnych dla Zamawiającego,
cennik pozostałych częŚcizamiennych i podzespołÓw nowych,
cennik częŚcizamiennych i podzespołow regenerowanych.
W przypadku, kiedy zrealizowana wańoŚc umowy będzie niŻsza od maksymalnej wańościUmowy,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częściUmowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

_
_

Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiającego protokÓł odbioru wykonania usługi. Fakturowanie roboczogodzin następowac będzie na
podstawie Protokołu usługi senłisowej sporządzonej w trzech egzemplarzach z ktÓrych jeden wraz
z fakturą nalezy dostarczyć Zamawiającemu.
7. Umowa netto zawiera wszelkie koszty związane z realizaĄą zamowienia. Wykonawcy nie przysługuje
zad ne dodatkowe/uzu pełn iające wynag rodzen ie z tytułu real izacji U mowy.
B. W przypadku, gdy z realizacjązamÓwienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane z formalnoŚciami
celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
9. Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiaĆ będzie Zamawiającemu
w terminie wynikającym z właŚciwych przepisow - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego
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 takze w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej KlasyfikacjiWyrobow i Usług (PKWIU).
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w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotow,
wszystkie podmioty działa1ące łącznie jako Wykonawca ponoszą soliłirnĘ odpowiedzialnoŚÓ wobec
Zamawiającego za rea izację p rzed m iotu u mowy.
13 W przypadku gdy \AĄkonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleznościjak i zobowiązań odbywaĆ się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj . . .
...... .
Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywa-Ó się będą w ramach
ich wewnętrznych
uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zańawiającego na rzecz lidera
konsorcjum Wyczerqje roszczenia pozostałych członkow konsoicjum z tytułu nóteznego wynagrodzenia
za realizację przedmiotu umowy.
14. Fakturę naleŻy 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 przesłac na powyzszy 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 ktÓrym mowa
w ust. 6, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
17. Faktury muszą byĆ wystawione w języku iw walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umow prowadzonym przez zamawia.1ącego.'
18. Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozlicźeniowy wskazany 'pizeź u,yxonawcę
12.

l

:

na fakturze.

19' Termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o'o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu Umowy w caioŚci luo w częsói, na podstawie dokumentu
potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w całościlub częŚci np. protokołu odbioru
przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WEGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
20. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejnoŚci na poczet
nalezności głownej wskazanej w tytule przelewu (art. 451-$ 1 KC nie stosuje się).
22. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wśkazywany kazóorazowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

23. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy ijest mozliwa ty|ko iwyłącznie
{op12e.złoŻenie zamawia.;ąi;eńu
faktury korygującej.

24. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznośc głowna, naleznoŚć uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlńościzabezpióczenie' zastaw, przewłaszczeńie,
obciąŹenie,
zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaznoŚci.
__
25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na każdej faktuzJ informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp.'z o.o.',.
26' Zapłata faktury korygującą nastąpi w terminie do 30 dni kalóńdarzowycń od daty jej dostarczenia do
_ Zamawiającego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnoŚci faktury piónłotnej.
27. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemńych wiezytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą-doręczenia oŚwiadcźenió pzez
Zamawiająceg o o potrącen u.
28. Strony ustalają jako datę zapłaty pŻez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
29. Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizować płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu
i

podzielonej płatnoŚci, tzw. sp/lf payment,

30. Wykonawca oświadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia lggz r. - Prawo bankowe (bz. U. z2019 r. poz'
23572e zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
31. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatników VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zańawąący
1eśtuprawniony do złozenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań. '117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierphiaiÓoz r.'oroynacja podatkowa
(Dz. U. 22019 poz. 900 zezm.).
32. Zamawiający oświadcza, Żejest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o NlP 653 ooo 48 65.
33. Wykonawca oŚwiadcza, Że:

a'
b

jest czynnym podatnikiem podatku od towarow

i

usług o numerze identyfikacyjnym NlP

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

34. Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatniiiem podatku od towarÓw
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
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35. Zamawiający oŚwiadcza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Urząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
36. Wykonawca oŚwiad cza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest ...
37 W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany,
38. Zamawiający oświadcza,Że posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia B marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych.
39. \ńĄkonawca oświadcza, Że posiada
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia
B marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych.
40. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdej zmianie statuśu, o ktorym mowa

status

w ust. 38 i 39 powyzej.

g 4. Termin realizacii Umowv
1. Umowa obowiązywaĆ będzie dla Wezwań Senłisowych złozonych w okresie obowiązywania umowy
tj: od dnia zawarcia do 31 grudnia2021r.
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy wańoŚÓ umowy nie zostanie wykorzystana, umowa
obowiązywac będzie dla Wezwań Serwisowych wystawionych przez Kopalnię do dnia wykorzystania

wartościumowy, ale nie dłuzej niz do dnia 31 marca roku następującego po roku obowiązywania umowy.
o przedłuzeniu okresu obowiązywania umowy do 3'1.03. Zamawiający poinformuje Wykoniwcę pisemnió.
$ 5. Zakres rzeczovw pzedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron określaZałącznik nr 1 do umowy.

1.

$ 6. Nadzór i koordvnacia

Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej usluglwynikających z niniejszej Umowy

:u.'.

2'

..

ter. ..,...
.. tel.

Ze strony \AĄkonawcy osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołow odbioru wykonanej usługiwynikających z niniejszej
Umowy jest:

3.

e-mair:
e-mail:

tel.......

e-mail:

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

2

3.

g 7. Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
Wprzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zouowiązania wynit<ającego zUmowy przez
jednązestron, powyznaczeniUprzezdrugązestronodpowiedniegododatkowegoterńinu
dowykonania
Umowy, druga strona W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, bęozie uprawńiona do
odstąrienia od umowy eX nunc (od teraz), Jezeli Świadczenia stron sąpodzielńe, a jedna ze stron
dopuszcza się zwłoki tylko co do częŚci Świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy
przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jejwyboru, albo do tej częŚci, albó do całej reszty nió
spełnionego świadczenia.Strona ta moze takze odstąpić od całoŚci, jeŻeliwykonanie częŚciowó nie
miałoby dla niej znaczeniaze względu na właściwośÓzobowiązania albo ze względu na zamieizo ny przez
nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy ex nunc (od
teraz)w przypadku utraty przez \ĄĄkonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci iub
czynnoŚci objętej przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego 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) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, ze Świadczenie objęte Umową
nie moŻe by c zrealizowane,

b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamowienia
Wykonawcy , przy czym za'.

-

przyczyn leŻących po stronie

niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całoŚci lub w częŚci;
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nienaleŻyte Wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamowienia w sposób niezgodny

ze sposobem określonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia

jest nieprzydatny do kon kretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają mozliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisÓw kodeksu

cywilnego.

1'

$ 8. Karv umowne

Zamawiający moŻe naliczyc Wykonawcy kary umowne:

1)za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania okreŚlonej w Wezwaniu Serwisowym
z przyczyn zaleŻnych od Wykonawcy karę umowną W wysokościdziesięciokrotnej

usługi
stawki

roboczogodziny senłisowej,
2) za opÓŻnienie w usunięciu awarii z plzyczyn zaleŻnych od Wykonawcy W wysokości stawki netto
roboczogodziny senłisowejzakaŻdągodzinę opoznienia ponad czas Wyznaczony W niniejszej umowie,
3) zaopóżnienie w udostępnieniu częŚci zprzyczynzaleŻnych od Wykonawcy wwysokoŚci0,17o wartoŚci
netto zamÓwionych elementow za kaŻdą godzinę opoŹnienia ponad czas Wyznaczony W niniejszej

2.
3.

4.

5.
6.

umowie.

Ękonawca moze naliczyc Zamawia1ącemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od
realizacji Wezwania Senłisowego, z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysokoŚci dwÓch

roboczogodzin senvisowych, co nie dotyczy przypadkÓw okreŚlonych w $ 7 Rozwiązanie, odstąpienie
lub wypowiedzenie umowy ust. 3 pkt a).
W pzypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienaleŻytym wykonaniem umowy,
przekroczy wysokośckar umownych, Zamawiający niezaleznie od kar umownych przedstawionych
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 \AĄlkonawcy

w wyniku:

1)
2)

nie przystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacjizamÓwionych usług,
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej rÓŻnicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej
przezZamawiającego u innego \Afukonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowejumowy.
W przypadku korzystania z niniejszej umowy w celu płatnej naprawy maszynluządzen dzierŻawionych
zasady naliczania kar umownych będą zgodne z zapisami umowy dzieżawy'
$ 9. Nadzór wvnikaiacv z zarzadzenia środowiskoweqo

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓW prawa w zakresie
ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji d|a WykonawcÓw obowiązującejw WĘGLoKOKS KRAJ SpÓłka
z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.

1.
2.
3.
4.
5.

$ 10. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezelijej
realizację u n iemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdazenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdzia łac przy zachowan u nalezytej staran noŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. poŻar, powodz, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
i

Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłlania przeszkody.

$ 11. Ochrona danvch osobowvch
Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie

w

związku

z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkow ochrony danych
osobowych przeMvarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczegÓlności
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwazaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polskiorgan
nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotycźącycn pzetwarzania
iochrony
danych osobowych.

Strony oświadczają'. ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli
Stron
Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danich osońowych oraz posiadają stosowne upoważnienia
uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
Strony oświadczają,że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizac1ą umowy,
zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tat< długo ja'k jest to niezb{cine
oo jb;
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedavinienia roszczeń
Stron Umowy.
12. Pzetwarzanie danvch

osobowvch
$
Zgodniezań'13ust.1iust.2RozporząoiRady(UE)2o16/679zdnia

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku'z prźeruarzańiem danych
osobówych
i w sprawie swobodne-go przepływu takich_danych oiaz uóhylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzćnie
'
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016J19''1)' zwanego daiej RoDb, Zźmawiającv inforńuje,
iz:
1' Administratorem lqnych osobowych \A/ykonawóy jest WĘGLoKoKS ńnA.l sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41_94-o) przy ul. q9ń J Zięńa,wpisanądo Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego

p|e'z sąd Rejonowy w Gliwicach { _Wvdział Gospodaiczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
000008061B' kapitał zakładowy 173.321
oo złotych, oioącą poo-atnit<iem od towarÓń i usług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej 999
NlP 653-oob-4g_65, ńebbn 270034633, BDo oooo12274,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem'
2. Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w wĘGLcjKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 71g 16 62.
- 4'1-905
3'
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę oanych osonorłycn moze dotyczyĆ reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracowników.
4. Dane Wykonawcy są rownież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz, rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, 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' i lit.
b RoDo.
5. Przetwarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rownióz do wykon ania ci,ązącego
na
Administratorze obowiązku- prawnego wynikającego w szczegolnoŚci z ustawy o podatku oocnbobwlm
oo
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i goinicze, ustawy róoet<s karny, ustawy
t<'ooexs
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Roóo.
6. Dane osobowe Wykonawcy przeŃvarzane są wyłącznie w zakresie zw|ązanymz realizacją powyzszych
celow. Administrator moŻe udostępniÓ Dane osobowe Wykonawcy innym odńiorcom swiacic)ącyń
usiugi
zzakresu audytu, ubezpieczeń orazdoradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane pódmiotom
upowaŻnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetrłirzającym,z któ'rymiAdministrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danyclr osobowych, w zakreśieilieznęonim do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe Wykon_awcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą prżechowywane zgodnie
z obowiązu1ący mi przepisa mi.
B. Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych olaz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwa rzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

9. \Ałkonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o. o..'. adres 41-905 Bylom, ul. Konstytucji 76 adres ó-mail: iod@weglokokśkraj.pl, tel.
3271816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych ośobowych, oo-193 Warsżwa, ul. Stawki'2, gdy
uzna, iŻ przebł,tar
jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.
'zanie
10. Podanie przez Wykonawcę
danych osobowych jest dobrowoln'e, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.

2.

s 13. Ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowa
ooufności
Strony zobowiązują Się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,

handlowych i innych, udostę pnionych wzajemnie w związku z wykon ywaniem Umowy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek i nnym celu niz okreŚlony w Umowie,
a także do zachowania
w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lu b wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stro n w czasie obowiązywania lub po
rozwiązaniu Umowy. Wyko nawca przyjmuje do wiad omoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem
bądz wyniki em przetwarzania na podstawie U mowy są własnoŚcią Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będ ących własnoŚcią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym \AĄkonawca ma prawo zachowac po jednej kopii wszystkich dokumentÓw i informacji

pozyskanych w związku z Umową
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Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, Że wszystkie
dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przefu'larzania na podstawie Umowy są pr1Y.nie
ónroniońą ta;eńnióą Zi;;;i.j#go ibez wyraŻnej
zgody Zamawiającego nie mogą oye pzez Wykon9y.|
1"go pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za
ktore Wykonawca po.nosi. prawńą'odpow.iedziatnose,
Umowy przetwarzane, ani tez
$oiłiJxr"sem
korygowane czy udostępnione jakibjkoiwiek osobie j.[ir,ol'"Li
sposÓb'
' 'ńóutńej,1acinel informacji ujawnionej mu przez
traktowaÓ, iar,o
ryj:ffi#|#: l,eu*'obowiążany
1) była zgodnie z prawem znanaWykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego'
lub
-pir!*;;^;;";;;:;,
2) została bez zadnych ogranicźeń w ża'kresie'
irournoś"i
Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jeónostce,
lub

3)

znańa lub została ujawniona pub|iczne bez naruszenia
niniejszej klauzuli
|""1'ł"1li"chnie
Ujawnienie informacji. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
jest

5

takze

w następujących sytuacjach:

1)

dopuszczalne

Wykonawca moze W razie.potrzeby dzielić się informacjami
związanymi zrealizacją Umowy
podwykonawcami zaangózowanymi w realizację
nlnńi"ź"l u''o*]r,' . zastrzeŻeniem
zac.howania poufnościinformacji pńz
2) Wykonawca moze ujawniaÓ infoimacjepoowyłonawcowl_'
o.oóoń ir.óói', takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowanió tajemnicy'"*ooo'".;.
3) Wykonawca moze ujawniać informaqó na źąt"n" -ó'ganow państwowych, gdy
obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z pzepisÓw
pr"'".'
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w uśt.s poomioiy, ńói"
ńo'yskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.

6
7

ze swoimi

się, ze wszelkie.
;Wll::ly"::"bow-iązuje
nlnleJszej umowy na temat stanu,

dane. i.informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
organizacji
i interesÓw Za.ńawiającego nie źostaną ujawnione'
,
udostępnione lub upublicznione
ani w óześci, ini w ó"ło..i o ite nie wynika to z innych postanowień
jednocześnie nie słuzy do jej reilizacji,zzastrzóieniem
.!mowy, a
ust.4 i5.
\Ałkonawca zobowiązuje się db zaśtósowanij skutecznvcń
śiookÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazany.crr intóńacji
i danych zabezpieczając je przed
n ieu poważn ionym dostępem, uśzkodzen
iem i/lub ńieu prawn loni mooytikacją.
W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze.Stron
lasal/ |oirrnosci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogornych r<ooerJulvwirnego.

I
o

Wtrakciewyłonywanl1,:.T:y.Ł'&..;ustawyzdnia5sierpnia2O1Or'
o ochronie informacji niejawnyih
ti

1'

j bz' u' zzńg; p"r.1;;i.-

il;ffiT#łanie,

Strony nie mogą naruszać poprzez.'",l
znoszenie lub zaniechanie) przepisow
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyózy takze pracownit<ow,
przeostawicieii wykonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzeczioonosisię
w szczegolnoŚcido zachowań' ktÓre mogą
prowadziĆ
do:

2'

1) popełnienia przestępstw okreŚlonych W art, 16
ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2oo2
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbioiowych za czyny
zabronione pod grozbą kary (j.t. Dz. |,). z2O19r',
poz.628),
2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16
kwietnia 1993 roku
vr\u v
o zwalczaniu nieuczciwej
'
konkurencji (j.t Dz, U. z 2019 r., poz. 1010).
Strony winny zapobiegac wszelkim'nieuczciwym działaniom
swych przedstawicieli. Strony gwarantują
i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie.wręczą
Żadnej darowizny
pń;'ji 1a-r rowniez nie zgadzały
się inie zgodzą się na zapłatę prowizji pra.o*ni[ońi luó-przeóstawicielowi'drugiej
lub
-- t
Strony w związku
i
z zamÓwieniem lub umową'

1,Wtrakciewvkonv111,:-UT91y'll,:ffidoaudytu,przezjego

upowaŻnionych przedstawicieli' Wykonawcalest zooo"wiąźini
poddac się audytowi w terminie i zakresie
wskazanym przez Zamawiającego' Audyt mo2e ootyczyó'w
sźczegÓlnoŚci:
warunkow techniczno-organizacyin ych oraz.go'o."dl procesu
realizacji Umowy z zapisami
umownymi,

1)
2)
3)

kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności

z wymagani ami Zamawiającego,
przestrzegania przepisÓw powsze'chni" ooońja'ujących
oraz wewnętrznych uregulowań
.

ZamawiĄącego

W

zakresie ochrony Środowiska i ńjTP,
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przestrzegania przepisÓW powszechnie obowiązujących
oraz

wewnętrznych uregulowań
Zamawiając"9g w zakresie dyscypliny i .'".u pi".il-'zgodności realizacjiUmowy ź1e1'|ostanowienlami,'
posiadania przez Wykonań.ę *ymaganych
dopuszczeń.
.
Czas tnłania audytu moze wyniese óo ł oo 6 ońi róo"J.v.n
io-ńl od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pricy).
Zasady ustalenia terminu prze[iowaOzenia audytu:
Zamawiającv powiadomi Wykonawcę. o przewidywanym
.terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendarzowyóh w stosunku
oó d"ty j"go rózpo|z;-J;;
Powiadomienie o audycie winno zawierać:
wskazanie zakresu audytu,
proponowany.termin rozpoczęciai zakończenia
audytu,
inne informacje (np. miejsce audytu);
Wykonawca w terminie-oo 3 ońi ioboczych od daty
otrzymania powiadomienia moze wnieśc
uzasadnione uwagi. do otrzymanego powiidomienia.
Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym

9)
6]
1)
2)
3)

-

powyzej terminie jóst jednoznaczne

z

zaakcepto*"nLH-pr.".

Ękonawcę
planowanego audytu;
w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający
w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag
óopiz"źi
uwzględnienie ich albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;

4)

5) Term1n przeprowadzen'ia. audytu uznaje siĘ za ustalony jezeli:
- Wykonawca w terminie
w prt. g) nie wńiósie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawiający uwzględniokieślonyń
uwagi wnies'ione bo". wilr.ónęwcę oo powiałońLnia _
-

4.

5.
6.
7.

termin zaproponowany przez Wykonawcę luo 'ieimin
*.r"ź"ńv
z uwzględnieniem uwag wniesionycń pr'e' wykon"*"ó,
Zamawiający odmÓwi uznania wniesio.nych

wstępn ie wyznaczony w powiadomien iu.

obowiązuje

Zamawiającego

uwag- obowiązuje wÓwczas termin

6) w przypadku wystąpienia utiudnień w rozpoc zęciutprzeprowad
zeniulzakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, zamawiaią"v ńii'ńi5
ńykonawcę d"
rozpoczęcia
wykonania/ dalszego wykonywańia audytu *'*y.n^"żonym
'ń'ińienia
ibrminie nie dłuzszym
niz
5
dni
roboczych'
Po upływie tego terminu Zźmawiająci.1est u'pń';ńni'Jo
naliczenia kary umownej w wysokoŚci
0,1 % łącznego Wynagrodzenia uńóńnego netto.za kaŻdy
rozpoczęty dzień, w ktorym niemozliwe
było rozpoczęciel prowadzenie l zakończónie at1oyń
płyr.yn leżą'cych po stronie Wykonawcy.
i
W przypadku ponownego występowania utrudni"ń ń pń;;dzeniu
audytu z przyczyn lezących po
stronie Wykonawcy Zamawi,ająćy jest- uprawniony do
naliczania
kar
umownych bez upzedniego
-w
wezwan|a, o ktorym mowa w zdaniu ' popzedźają.yń.
przy|aołu- wffipienia opÓznienia
W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu au.ovtu
ź prry"ryn lezącycn pb sironie Wykonawcy,
przekraczającego łącznie 7 dni roboczych.Zamaii;jiy
ńo;'e oóstąpie óo
w terminie 45 dni
kalendarzowych od wystąpienia ww. opoznienia. 'siutek
';;;y
złozonego oswiiodónia
o odstąpieniu
następuje na przyszłośÓ. Z chwilą otrzymania oŚwiadczenla j
oost|pi";'
jest
Wykonawca
zobowiązany do zapzestanja wykońywania dostaw albo
robÓt nuoowlaliyóni-s'i"o"r"nia usług
i niezwłocznego sporządzenia przy uóziale przeośtawńńla
zamawiaiącetJ ewijencii wykonanych
prac W celu rozliczenia wykonanej części
umowy' wyłónawca otrzyma jedynie wynagrodzenie
za prawidłowo wykonane roboty/uśługiicostawv'' oosiąńienie oo
uńó*v' nió wyłącza realizacji
uprawnień wynikających z wykonanej &ęŚci Umowy,
w sźi)egotnościwynikających zgwarancji lub
rękojmi w zakresie obejmującym ołeorane oostawy/
i"j"tv budowlane/ usługi. odstąpienie od
Umowy nie wyłącza rownióź obowiązku zapłaty r.'", uńo'nych
naliczonych za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie,realizacji
wykón"ń";
UńoW'
;;z obowiązku zapłaty
kary umownej przewidziane.1 ńa wypadek oostąpienia
".is"iprzez Zamawiającego z przyczyn
oJ uńo*1,
-'
. lezących po stronie Wykonawcy.

Audyt przeprowadzany jes! w obe'cnoŚci przedstawiciela
Wykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
Wykonawcy nie wstrzymuje wykony*"ni" czynności w
rómach aloytu. pzeosiawiciel Wykonawcy
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnościjmi przepro'"J'ony'i
pod jego nieobecnoŚĆ, czynności
te nie będą powtarzane.
Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związanez
przeprowadzeniem audytu.
wnikl audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodńość reań'acji
Umowy z jej zapisami
przepisami prawa mogą
byc podstawądo odstąpienia od Jmowy zwiny wyłonawcy,irii'erminie.14 lub
dniod
momentu otrzymania
przez Zamawiającego wynikÓw audytu.

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk

ry

pi."i Wvrónawcę

pi.e.

34

Nr sp rawy PRZZ.|2 IS

WĘGLoKoKs KRAJ s p.zo.o.

1,Wykonawcaj..t^i?Ł"x]T31,^"ti'Y*ffinezkoniecznoŚciąbezpośredniego

zwrÓcenia się do WĘGLoKoKS KRAJ..śp''o. o. (w tym m.in.
uzyskanie akceptacji, pzekazanie
dokumentacji, doręczanie koresponde.ncji, prowadzenie u'o9g1i"'i
itpj' a tir<zó wszystkich czynności
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGńKoKS
o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adies strony realizującel *RAJ śp.powiadomieńiem'o.óny
pełniącej nadzor nad. realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiasiowego odstąpienia
przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ
w jakiejkolwiek formie pracownikÓw
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynńośrcizwiązan yćń ź i"rtir^cją
Umowy. Zakaz ten

-'

2'

uńo*ii

o

nie dotyczy pracowników Zamawiającego,'wykonujących na rzecz firm
obcych czynności, ktore na
podstawie przepisów prawa pracy uzasaoniają uoziei.nL pr""o*nikowi
przez pracodawcę zwolnienia od

3'
.
4'
5'

6'

pracy' odstąpienie jest mozliwe w terminie
o powyższych okolicznoŚciach.

ił oni od momentu

powzięcia

pzez

Zamawiającego wiedzy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie
odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących'w tym zakreśń.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Uńbwy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy, pod
rygorem niewaŻności.

Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc na tle realizacji niniejszej
Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygaĆ polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. przypadku
W
braku moztiwości polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni ód momentu pisemnego zgłoszenia
.poiu ó'.". jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właŁciwy r=ćcroŃo
i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w owoch jednonrzmiącycn egźeńplZzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Załaczniki do umowv:
Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy przedmiotu zamÓwienia
- zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ'
Załącznik nr 2 - \Afukaz pracownikÓw senłis.u posiadających
,,iymagane na dole kopalni kwalifikacje.
Załącznik nr 3 - Cennik częścizamiennych i poozespółbń noń/cn

ireg"n"ro*"ny.ń

et
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Załącznik nr 2 do lstotnych postanowień,

ktÓre zostaną wprowadzone do umowy (do umowy)

Wykaz pracown i ków Wykonawcy
uprawnionych do setwisowania maszyn i urządzeń wwarunkach dołowych, posiadających
aktualne badania lekarskie uprawniające do ziazdów w podziemia kopalń' przeszkolonych
w zakresie BHP oraz upoważnionych do odbioru spzętu wysyłanego przez kopaInię do napraw
w czasle truvania umowy.

1

2
3.

4.
5.

Zmiana osÓb uprawnionych do serwisowania maszyn i urządzeń nie Wymaga formy aneksu
o pzeprowadzonej zmianie w zakresie ww. osÓb Wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy'

Sekretaz Komisji P zeta rgowej

ry

: G abiel a

Lonczyk

36

