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lsToTNYcH WARUNKoW zAMÓWlENtA

l.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Sląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00000806
NIP: 653-000-48-65
adres strony internetowej : www'weąlokokskrai' pJ
SposÓb komunikowania się z \AĄlkonawcamizostał okreŚlony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 70o do 1500
PRO Fl L NABYWCY: ad res nternetowy: htlps ://dostawcy-weo lokoks. coig. bie
i

ll.

Informacjepodstawowe
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w tryble konkursu ofert, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
2' Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o' w Profilu Nabywcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci składania ofeń częŚciowych'
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwoŚci składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie zamierza zawrzeĆ umowy ramowej.
6' Zamawia)ący nie dopuszcza powierzenia częŚci zamÓwienia podwykonawcy.

lll'

opis przedmiotu zamówienia

1.

2.
lV.
V.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Remont organu urabiającego do kombajnu chodnikowego RH 200
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary.
SzczegÓłowy zakres zamÓwienia (oraz wymagania prawne i techniczno-użytkowe) okreŚlono
w Załączniku nr 1 do SIWZ.

okres obowiązywania umowy, termin orazzasady realizacjizamówienia iwarunki gwarancji:
1. Wymagany termin realizacji: do 30 dniod dnia zawarcia umowy.
2. Szczegołowe zasady realizacji zamowienia i warunki gwarancji zostały okreŚlone w Załącznlku nr
do SIWZ - Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia.

1

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

3.

zamÓwienia,

posiadania uprawnień do wykonywania określonejdziałalnościlub czynnoŚci tj.: do Świadczenia usług
senruisowych maszyn i urządzeń, ich elementÓw i podzespołÓw budowy przeciwwybuchowej:
Producent maszynlurządzeń, których pzedmiot zamÓwienia dotyczy,
inni Wykonawcy niŻ wymienieni w pkt. 1) posiadający zdolnoŚc zakładu remontowego do

1)
2)

Vl.

wykonania remontu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej
praktyki inzynierskiej i aktualnymi normami dotyczacymi remontÓw uządzen i podzespolÓw
budowy przeciwwybuchowej zgodnie z pkt. 9'11'2 zał. Nr 3 do Rozpoządzenia Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gÓrniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118 wraz
z pożniejszymi zmian ami),
4. sytuacjifinansowej,
5. niezalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całościwykonaniadecyzji właściwegoorganu,
6. nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu jeŻeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli popzez likwidację majątku upadłego.
ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na
podstawie złoŻonych przez Wykonawcow, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający żąda pzedłożenia wraz z ofeńą
:
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1)

2)

3)
4)

WĘGLoKo KS KRAJ Sp. z o. o

ośWiadczenia o spełnieniu WarunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Sl\AŻ;
aktualnego odpisu z właściwegorejestru a w stosunku do osob fizycznych oświadczenia
w zakresie nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po
ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jezeli układ nie
pzewiduje zaspokojenia wierzycieli popzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofert, a dla WykonawcÓw, ktÓrzy
prowadzą działalnośćna podstawie innych dokumentÓw - ten dokument,
oświadczenia o braku zaległościw opłacaniu podatków lub uzyskaniu przewidziane prawem
zwolnienia, odroczenia lub rozłożeniana raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci
wykonania decyzji organu złozonego na druku formulaza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2
do Sl\ĄZ,
oświadczenia o nie zaIeganiu z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub uzyskaniu przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu, złozonego na
druku formulaza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do slWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej Polskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 2)-4) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt 2-4 sfosule się odpowiednio.
vil.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania usług

w zakresie nie mniejszym niz przedmiot zamowienia.

Zamawiaiacv żada odpowiednio:

1. W pzypadku Wykonawcy będącego Producentem maszyn/uządzeń, ktÓrych przedmiot
zamÓwienia dotyczy:
1) oŚwiadczenie, iz jest Producentem maszynlurządzeń, ktÓrych przedmiot zamÓwienia dotyczy, złoŻone
na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

2.
1)

lub

W przypadku Wykonawcy nie będącego Producentem maszyny/urządzenla, ktÓrego przedmiot

zamowienia dotyczy:
oświadczenie \Ałkonawcy potwierdzającego zdolnoŚc zakładu remontowego do wykonania remontu

z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej
i aktua|nymi normami dotyczącymi remontÓw urządzeń i podzespołow budowy pzeciwwybuchowej
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 zakładow
gÓrniczych (Dz.U. 2017 poz, 1118 wraz z poŻniejszymi zmianami), złoŹone na druku stanowiącym
Załącznik nr 4 do slWZ.
zgodnie

Wykonawca może polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamÓwienia lub zdolnościach finansowych - innych podmiotÓw, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, w szczegÓlności
pnedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia'

Vlll.
lx.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku
nr 1 do slwz' Zamawiający wymaga:
1) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SlV\Ż złozonego
na druku formularza ofertowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do SIWZ.
Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspóInie ofertę.
1' Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegać się o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy.
2' W pzypadku, o ktÓrym mowa w ust. 1 \Ań7konawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będz ie prowadził wyłączn ie z ustanowionym pełnomocn kiem.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilka Wykonawcow wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
byĆ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \Al}lkonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczeg Ól nych \ĄĄ' konawcÓw s kład ających ofe ńę WspÓ n ą.
4' W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspolnie, do ofeńy nalezy załączyÓ'.
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych pzedstawicieli wszystkich pozostałych
i

l

V\ĄlkonawcÓw'
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

2)

dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \AĄlkonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłosżonojego
upadłości,nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŹenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamowienia - według
Wzoru oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 5 do Sl\AŻ.
Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaĆ, ze warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamÓwienia tub
zdolności finansowych spełniająłącznieina tą okolicznoŚĆ załączyÓ odpowiednie dokumenty (jeŚli są
wymagane). Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia określoneprzez Zamawiającego warunki mozna
przedłoŻyć tylko dokumenty jego dotyczące.
W przypadku wyboru wspÓlnej ofeńy \AĄlkonawcÓw, Zamawiający moŻe zaŻąda przed zawarciem

3)

5.
6.

umowy, umowy regulującej wspÓłpracę tych \A/ykonawcÓw.

opis przygotowania ofeńy

x.

1'

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

Do ofeńy naleŻy dołączyÓ:
Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem - Załącznik nr 2 do slWZ.
oŚwiadczenia i dokumenty, o ktÓrych mowa w częściVl, Vl!, Vlll, lx slWZ.

a)
b)
c)

Pełnomocnictwa,

rejestrowych.

o ile

umocowanie dla osob podpisujących ofeńę nie wynika

z

dokumentow

Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamowienia naleŻy złoŻyć w jednym egzemptazu wyłącznie
w formie pisemnej.

ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byĆ sporządzone W języku polskim, a dokumenty spoządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wrazz tłumaczeniem
dołączone pzez Wykonawcę do ofeńy.
ofeńa powinna byĆ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załącznikÓw).

Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podaĆ: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.

oferta, wszystkie oŚwiadczenia

i

załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
naleŻy załączyć do ofeńy w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (przed jej złozeniem) muszą byĆ naniesione czytelnie
oraz opaIrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byÓ zszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez ZamawiĄącego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byó
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośćz oryginałem przez
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzaĆ spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału

14'
15.
16.
17

'

1B.

19.
20.

q

S e

w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych przez
ZamawiĄącego, nie pÓŹniej niż w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania ofeń.
Treścoferty musi odpowiadaĆ treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia,
Cena ofertowa musi byĆ okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ.
Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia.
Wykonawca moŻe zwróciĆ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treściSpecyfikacji lstotnych
WarunkÓw ZamÓwienia. ZamawiĄący jest obowiązany niezwłocznie udzieliÓ wyjaŚnień, chyba' że
prośba o wyjaŚnienie treŚci Specyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niz 3 dni przed
terminem składania ofeń.
TreŚĆ zapytań (bez ujawniania Żrodła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
W uzasadnionych pzypadkach ZamawiĄący moze przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treścslWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny
ofert, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze
przedłuŻyć termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną
w ten sposÓb modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej
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21. Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) nie
pÓŹniej niz w terminie składania ofeń, musi zamieścicadnotację Tajemnica przedsiębiorstwa ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy' Dodatkowo w spisie tresci nalezy podaÓ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚÓ kazdy zainteresowany może legalnie
poznaÓ. W szczegolności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow płatności.

xl

Wadium
Zamawiajacy odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

xll.

Zabezpieczen ie na leżyteg o wykonan ia u mowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

xill

Kryteria oceny ofeń isposób obliczenia oraz uzyskania ceny ostatecznej.
1. Kryterium oceny ofert będzie: cena - 100% liczona jako suma pozycji wymienionych w formularzu

2.
3.
4.

ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najnizszą według określonego w ust. 1 kryterium
ofeńa najkorzystniejsza moze zostaÓ wybrana w toku licytacji ustnej lub negocjacji. Celem uzyskania
ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje mozliwoŚc przeprowadzenia uzgodnień prowadzących do
obniżenia cen z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę.

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone wZałączniku nr 6
do Sl\AZ
2' Termin płatnoŚci wynosi do 60 dnl kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ
Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu pzedmiotu zamowienia w całościlub części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia w całoŚci lub w częścinp.
protokołu odbioru pzedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

XIV

xV.

XVI

ofertowym.

Termin związania ofertą:
1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w SIWZ, jednak nie dłużej niz 60 dni
od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofeń.
2' Zawarcie umowy moŻe nastąpic po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuŻanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony do
wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofeńą o okres do 60 dni.
Termin i miejsce składania ofeń:
1. ofeńę nalezy złoŻyćw jednym egzemplarzu, W nieprzejrzystym,
w zaklejonej kopercie w następującym miejscu
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Brama ołówna - wjazd do Ruch Bobrek

zamkniętym opakowaniu

I

:45
do dnia ....!.8.;. ?'9.,.łpil.r,.. d o godz.
Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarÓwno osobisfego składania ofeft przez Wykonawcow,
jak rÓwnież składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.

2.

ercie należ umieścić
i adres
kiem
z
- zakl
pn.:
o
udzielenie
zamówienia
Remont
organu
urabiającego
do
kpmbajnu
,,Postępowanie
chodnikowego RH 200 dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary; nr sprawy:
Na

PRZZ2435

3.
4'
5.
6.

iu

Nie otwierać

oferty powinny byc zarejestrowane

i

dniem ..............2020

przechowywane

w

r,

,t

warunkach zapewniających im stan

nienaruszony do czasu otwarcia ofeń. odpowiedzialnośc za właŚciwe oznaczenie i zabezpieczenie
oferty ponosi \Ałkonawca.
\Ałkonawca może pzed upływem terminu składania ofert zmieniÓ lub wycofaĆ ofeńę.
ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrócona na adres Wykonawcy - bez jej
rozpatrzenia.
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'

B.
xvlt.

1

'!!.,'w.,'19.{0.

otwarcie złozonych ofeń nastąpi w dniu .'.
r. o godz. 9:'.00. ....
otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że
dzień, w ktÓrym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, po
uprzednim zwrÓceniu się do Zamawiającego za poŚrednictwem poczty elektronicznej.
W częściniejawnej Komisja Przetargowa:
a) stwierdza ilośÓ otzymanych ofert,

b)
c)

xvilt,

otwiera oferty w kolejnoŚci ich zarejestrowania,
podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a także informacje dotyczące ceny' terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunkÓw płatnoŚci zawartych w ofeńach. Ceny ofert
nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy okreŚlony w S|WZ zawiera powyzej 30 pozycji
cen jednostkowych,

Sposób komunikowania się z Wykonawcami.

1'
1

Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się:

) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub

b)
_
c)
d)
-

drogą elektroniczną na adres: o.lonczyk@weolokokskrai.ol

uzupełnianiedokumentów:

pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

drogą e|ektroniczną na adres: q.lonczyk@weqlokokskraj.p|

wyjaśnienia treściofeń, dokumentów, rażąco niskiej ceny:
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub
drogą elektroniczną na adres: o'lonczvk@weolokokskrai.p|
pozostałeoświadczenia iwnioski:
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary ul. Konstytucji76,41-905 Bytom, lub
drogą elektroniczną na adres: q.lonczvk@weqlokokskrai'pl
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadomien ia, wezwan ia oraz i nformacje będzle przekazywał Wy konawcom

a) pisemnie, lub,
b) drogąelektroniczną:
- na adres poczty elektronicznejwskazany
' poprzez zamieszczenie zawiadomień

2.

xtx.

:

w ofercie, lub

lub informacji dotyczących postępowania na

internetowejw profilu nabywcy http://weglokokskrai.ol/pl/nasza-firma/dostawcv/profil-nabvwcv
osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:
GabrielaLonczyk e-mail:q.lonczvk@weglokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

P rzetw arzan ie

zart'

stronie

danych osobowych

13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2o161679zdnia27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E (ogÓlne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L'2016.119.1), zwanego dalej RoDo' ZamawiĄący informuje, iz:

Zgodnie

1.

2.
3.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
(41-940) przy ul. gen. J. Ziętka' wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 0oo,oo złotych, będącą podatnikiem od
towarow i usług posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON 270034633,
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, wwv.weglokokskraj.pl, zwaną dalej

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest

w Piekarach Śląskich

Administratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o': adres
41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: i-od@wegloKokskraj.pl, tel.32 7181667.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
b) Wyboru najkozystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
c) Przechowywania dokumentacji postępowania
udzielenie zamÓwienia
wypadek

o

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabiela Lonczyk
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Przyjmujący ofeńęW sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia stosowną adnotację
zamieszcza na wykazie złoŻonych ofert. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję'o dalszyń
postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.

otwarcie ofeń.

2'
3.
4.

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

na
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przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;

d) Pzekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia do archiwum.
4. Przetwarzanie pzekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantow

5.

\AĄkonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.

Pzetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznośc przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamowienia.
6. Dane Wykonawcy są rÓwniez przeMvarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
7. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne rownieŹ 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
ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
_ karny,
8.
Dane osobowe \Alkonawcy pzetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyższych celÓw. Administrator może udostępnic Dane osobowe \AĄkonawcy innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez
-podmiotom
udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oróz
pzeM,tarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetluarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. \A/ykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia spzeciwu.
11. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.
32718'16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 oo-193 Warszawa,
gdy uzna, iŻ przetv,tarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.
-Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

xx.

xxt

xxll.

q

lnformacje dodatkowe
1. Zamawia1ący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Całoścpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rowniez wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
3 Komisja Przetargowa moŻeŻądać od \AłkonawcÓw wyjaśnieńdotyczących treścizłoŻonychofeń.
4. Komisja Pzetargowa kazdorazowo Wzywa WykonawcÓw, którzy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonymterminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowan ia lub odzucenie oferty.
5. oświadczenia lub dokumenty podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie warunkow
udziału w postępowaniu przez \ĄłkonawcÓw na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową jako
dzień uzupełnienia.
6. Komisja Pzetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek _ niezwłocznie powiadamiając o tym \Ą/ykonawcę.
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczĄąc termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
Tryb ogłoszenia wyników postepowan ia.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi WykonawcÓw, ktorzy
złoŻyli oferty o wynikach postępowania'
Wykonawcę, ktorego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

1'
2.

Postanowienia końcowe'

1.
2'

Oferta nie podlega zwrotowi.

Nie podlegają ocenie oferty, ktore zostały złoŻone przez WykonawcÓw wykonujących wczeŚniej
zamÓwienie dla Zamawiającego z nienależytą starannoŚcią, a w szczegÓlnoŚci polegających na:
1) niewykonaniu zamÓwienia w terminie z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
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2) dostarczeniu towarÓW o niewłaściwejjakości,
3) niewywiązaniu się z warunkÓw gwarancji lub rękojmi,
4) wykonaniu usługi |ub roboty budowanej obarczonej wadą powodującą koniecznoŚÓ

3.
4'
5.

poniesienia
przez Zamawiająceg o d odatkowych n a kładÓw fi n a nsowych,
5) rozwiązaniu umowy z \Ałkonawcą lub odstąpieniu od umowy z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, w okresie ostatnich tzech lat przed wszczęciem postępowania'
Dokumentacja postępowania nie podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty zwiĄzane ze sporządzeniem, złozeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załaczniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załacznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

q

opis przedmiotu zamÓwien

ia.

Formularz ofertowy.
oświadczenie Producenta maszyn/urządzeń /upowaznionego przedstawiciela Producenta
oŚwiadczenie \Ąłkonawcy dot. przedmiotu zamÓwienia.
oŚwiadczenie WykonawcÓw wspolnie ubiegających się o zamÓwienie.
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do Umowy'

Sekreta n Komi sji P zetargowej :
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Załącznik nr 1 do SIWZ

zAKREs RzEczoWY PRZEDMloTU zAMÓWlENlA
Przedmiot zamówienia:
Remont organu urabiającego do kombajnu chodnikowego RH 2oo
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Plekary.

t.

Rejon realizacji zamówienia:
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek, ul. Konstytucji 76, 41-9OS Bytom.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa w tym
zakresie, a w szczególności:
1 Ustawy z dnia 9 czenłca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r' poz.1064 t.j.),
2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoŚci (Dz. U' z2019 r. poz. 155),
3. Rozporządzenie Rady MinistrÓw z dnia 30 kwietnia 2OO4 r' w sprawie dopuszczania wyrobow do
stosowania w zakładach gÓrniczych Dz'U. 2004 nr 99 poz. 1003, wraz z pÓŻniejszymi zmianami,
4' Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' w sprawie szczegołowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych (Dz. U z2017 r., poz' 111'8 z onia

5.
6.
7.

IV

09.06.2017),

Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie

w zakładach gÓrniczych ( Dz.U z2015r. poz.1702),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z

dnia 21 paŹdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych

wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń
i systemow ochronnych przeznaczonych do uŻytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.
2016 poz.817 z dnia 09.06.2016).
W pnypadku zmian aktÓw prawnych, związanych z reatizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamÓwienia musi spełniac uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.

Zakres Żeczowy przedmiotu zamówienia.
1. Wykaz elementów objętych zamówieniem:
organ urabiający kombajnu chodnikowego RH 2oo

2.
1

2
3

zagroŻeń naturalnych

-

1sztuka.

Czynności wchodzące w zakres remontu:
czyszczenie, mycie, malowanie,
sprawdzenie geometrii uchwytÓw nozowych oraz wymiana uszkodzonych,
naprawa powierzchni przetartych i pęknięÓ,
gwintowan ie otworow montaŻowych,

4

uzupełnienie brakujących podzespołow (obudowa uszczelnienia 1oo711111, uszczelnienie
100715369, uszczelnienie 100711110, element zabezpiecza1ący 1oo711112, komplet śrub

5

00925441-1622, 00925441-2022, 00925447-2435, wpust specjalny 1oo7o92o7, komplet noŻy

6)

V

urabiających z zabezpieczeniami 1 007091 98, 1 007091 99),
Wymiana wszystkich zuŻytych częścizamiennych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności
towarzyszących celem doprowadzenia organÓw do zgodnoŚci
DTR/lnstrukcją Użytkowania
gwarantując jed noczeŚn ie ich bezpieczną eksploatację.
Wykonawca nie jest zobowiązany do zwrotu wymienionych częŚci i podzespołÓw po wykonanym
remoncie, jednak oferowana cena remontu powinna być pomniejszona o koszty odzyskanego złomu
z wymienionych częŚci i podzespołÓw.

z

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wrazz pzedmiotem zamówienia
1

.

ProtokÓł zdawczol odbiorczy.

2. Protokół odbioru technicznego.
3. Świadectwo Jakości Wyrobu'
4. Karta Gwarancyjna.
5. Sprawozdanie z badań i prob po przeprowadzonym remoncie potwierdzające
pzeprowadzonego remontu.
6. oświadczen ie Wykonawcy potwierdzające prawidłowoŚc
7. WykazczęŚci i podzespołÓw wymienionych

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk
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Zakres odpowiedzia!ności Wykonawcy:
1. ZoŻenie oferty w niniejszym postępowaniu jest rÓwnoznaczne
Wykonawcy:

z

zo,o

następującym zobowiązaniem

1) w

pzypadku remontu przeprowadzonego przez Producenta lub podmiot upoważniony
pzez producenta uządzenia:
a) remont będący przedmiotem niniejszego postępowania, wykonany będzie W sposÓb
gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego podzespołulelementu i nie
spowoduje wytworzenia nowej maszynylurządzenia - w związku z tym nie będzie Wymagane
dokonanie ponownego wprowadzenia wyrobÓw do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązuj{cym
stanem prawnym,

2)

b) wyremontowany podzespÓł/element odpowiadaÓ będzie DTR/|nstrukcji użytkowania, na
podstawie ktÓre, maszynal urządzenie były eksploatowane przed remontem,
w pzypadku remontu przeprowadzonego przez \Ąfukonawcę nie będącego Producentem
maszyny/urządzenia:
a) remont elementu/podzespołu będący przedmiotem niniejszego postepowania, wykonany
będzie zgodnie z dobrą praktyką inzynierską, w ce|u przywrocenia parametrow ot<róslonycń
w DTR/instrukcji uzytkowania. Maszyna lub urządzenie, w ktÓrych zastosowany zostanie
wyremontowany elemenVpodzespÓł będą posiadały poziom bezpieczeństwa, co najmniej
rowny poziomowi bezpieczeństwa wymaganego przez pienłotne regulacje będące podśtaw{
wprowadzen ia maszyny l urządzenia do obrotu,
b) remont będący przedmiotem niniejszego postępowania' wykonany w sposÓb gwarantujący
bezpieczną eksploatację wyremontowanego podzespołu/elementu i nie- spowoóu;ó
wytworzenia nowej maszynyluządzenia - w związku z tym nie będzie Wymagane dokonanle
ponownego wprowadzenia wyrobÓw do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem
prawnym,

2. W przypadku, gdy umowa została zawaria z kilkoma podmiotami, ktorzy złoŻyli ofeńę wspolną
Ękonawca oświadcza,ze podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialnośĆ za wykonańie umowi
(jeżeli dotyczy).

vil.

obowiązki Zamawiającego:
1. Wskazanie miejsca odbioru pzedmiotu Umowy do remontu.

2'

Przygotowanie do transportu urządzenia.

3. Kierowanie do remontu urządzeń posiadających zaświadczenie fabryczne lub deklarację zgodnoŚci.
4. Zamawiający potwierdzi pisemnie mozliwośĆ przystąpienia przez Wykonawcę oo wyt<ońania usług
gwarancyjnych i senruisowych.

5. Udziałw protokolarnym odbiorze przedmiotu Umowy
vilt.

po wykonanym remoncie.

obowiązki Zamawiającego:
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) zapewnienia warunkÓw bezpieczeństwa pracy przedstawiciela/li Wykonawcy na terenie Kopalni
w oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy - Prawo geologiczne i gornicze,
za co odpowiedzialny jest Kierownik Ruchu Zakładu GÓrniczego, na ierenió ktoregó usługa
jest świadczona,

2) eksploatowania maszyny, urządzenia lub podzespołu, zgodnie

2.

3'

z

zasadami określonymi

w doku mentacj i tech n iczno-ruchowej prod ucenta.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę ó zasadach ewidencji osÓb przebywających na terenie zakładu
gÓrniczego.
W razie zaistnienia wypadku na terenie zakładu Zamawiającego, ktÓremu uległ pracownik

Wykonawcy, osoba dozoru ruchu Zamawiającego winna powiadomic o zdarzeniu na.1blizszą osobę
kierownictwa zakładu gÓrniczego Zamawiającego, właściwądla wykonywanych pzez Wykónawcę
prac senłisowych, w celu spełnienia wymagań art. 1 19 ust' 3 Ustawy Prawo Geologiczne i GÓrnicze.
4' Zabezpieczenie ŚrodkÓw technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.
5. Udział w odbiorze oraz protokolarnym potwierdzeniu dostawy przedmiotu zamowienia.
6. Bieząca eksploatacja zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta.
_

tx

Realizacja pzedmiotu zamówienia:
1. Termin realizacji obejmuje rÓwnieŻ czas

1)
2)

2,

q

S e

kreta

o

:

potrzebny Wykonawcy na odbior podzespołÓw,

niezbędny na przeprowadzenie przez Zamawiającego czynnoŚci odbiorczych po zakończeniu\

remontu. W przypadku braku mozliwościodbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie
odpowiednio wydłużony.

zakończeniu remontu pzedmiotu zamÓwienia \ĄĄkonawca zawiadomi niezwłocznie

Zamawiającego.

n

Ko mi sj i P n eta rgowej :

G ab

i

el

a Lo n cz yk

10

Nr sprawy PR7Żl2435
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3. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie planowanego terminu
zakończenia remontu (co najmniej w dniu poprzedzającym termin planowanego zakończenia
remontu).

4. \Ań7konawca ponosi koszty wynikające

5'

z

nieuzasadnionego przybycia Zamawiającego i/lub jego

przedstawiciela w celu udziału w odbiorze przedmiotu remontu.

W dniu

zakończenia remontu Wykonawca musi posiadaĆ Wymagane przez Zamawiającego
sprawozdanie z przeprowadzonych prÓb i badań.
Po dokonanym remoncie Wykonawca umozliwi przedstawicielowi Zamawiającego pzeprowadzenie
odbioru technicznego, w tym prÓb stanowiskowych na terenie swojego zakładu lub w innym miejscu,
ktÓre wskaze w zgłoszeniu zakończenia remontu.
7. Zamawiający zastzega sobie mozliwoŚc weryfikacji wynikÓw zawańych w sprawozdaniach popŻez
grÓby i badania sprawdzające na stanowisku prÓb wskazanym przezZamawiającego.
8. PrÓby i badania sprawdzające stanowią nieodzowną czynnoŚć remontu wliczoną vrrjego cenę.

6

9. Po wykonanym remoncie wraz
wymienione w częŚci V.

z

przedmiotem zamÓwienia \Ałkonawca ilosiaiczy dokumenty

10.Za datę wykonania usługi remontowej przyjmuje się datę podpisania przez obie strony Protokołu
zdawczo-odbiorczego z odbioru maszynylurządzenia/podzespołu zgodnego ze Wzorem (DRUK A)'
11.Wykonawca zobowiązany jest przedstawiĆ na ządanie Zamawiającego świadectwa jakości
producenta na częścizamienne uzyte do remontu.
12.Wyremontowane urządzenie \Ałkonawca oznakuje w sposÓb tnłałyswoim znakiem i datą remontu.
13.Wykonawca własnym transportem i na swoj koszt odbiea przeznaczone do remontu urządzenie
i dostarcza je do Zamawiającego po wykonaniu remontu.

x.

Gwarancja.
1. Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane czynnoŚci remontowe wynosi: 12 mies!ęcy od
daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamÓwienia po wykonanym remoncie, potwierdzonym
dokumentem odbioru.

2. Wykonawca gwarantuje nalezyte wykonanie usługi zgodne z Wymaganiami Zamawiającego zawańymi
w całym postępowaniu.

3. okres gwarancji nie może być krotszy niz ujęty w niniejszej umowie i wydłuza się go o czas

wykonywania napraw gwarancyjnych.
przypadku wystąpienia wad w wyremontowanym podzespole/elemencie, ktorych nie mozna było
stwierdzić z chwilą odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienic iub
naprawiÓ dotknięte wadą elementy lub podzespoły.
5. Wymienione W ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich
samych zasadach jak przedmiot umowy.

4' W

6. osoby, ktÓre będą wykonywac senłisowe czynności gwarancyjne będą zdolne do pracy
w warunkach podziemnego zakładu gÓrniczego wydobywającego węgiel kamienny. W razie
wystąpienia potzeby realizacji usług senłisowych dostarczymy Wymagane dokumenty potwierdzające
ich zdolnoŚĆ.

7. Zgłoszenia gwarancyjne będą dokonywane telefonicznie

i

następnie potwierdzane faksem

lub drogą elektroniczną zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w niniejszej umowie.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy: PRZZ|2435

FORMULARZ OFERTOWY
Miejscowośc

Data

Wykonawca,

a w przypadku oferty

Dane Wykonawcy

wspólnej Pełnomocnik

Wykonawca składający ofertę
wspólną _ członek

Pełna nazwa Wykonawcy/

Wy ko

n

awcÓw

składających ofertę

wspÓlną

Siedziba Wykonawcy
(adres):

WojewÓdztwo

Gmina
Nr telefonu
N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

REGON
WłaściwyUrząd Skarbowy
(nazwa i adres)
Status przedsiębiorcy
(Mikroprzedsiębiorca /
Mały przedsiębiorca /
Sred n i przedsiębiorca/
DuŻy przedsiębiorca)
lmię i nazwisko osoby do
kontaktu w postępowaniu
wraz z nr telefonu

Do: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

ul. Gen. J. Zlętka, 41-940 Piekary Ś!ąskie

KWK Bobrek - Piekary

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

Remont organu urabiającego do kombajnu chodnikowego RH 200
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamÓwienia zgodnie

z

wymaganiami określonymi przez

Zamawiającego W Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia za cenę:

q
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Nr sprawy PR7Żl2435

1

Remont organu urabiającego do
kombajnu chodnikowego RH 200
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek - Piekary

Działając w imieniu \Ą!konawcyAĄkonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
1) podałem cenę ofertową, ktora zawiera wszystkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania

2

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
?

zamÓwienia,
oferuję termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SlWZ,
akceptuję termin płatności,ktory wynosi do 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury

z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamowienia w całości
lub w częŚci, na podstawie dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie pzedmiotu

do WĘGLoKOKS KRAJ Sp.

zamÓwienia w całościlub częŚci np. protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego
pzez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o,o.,
wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w SlWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre
zostaną wprowadzone do umowy - bez zastzeŻeń, a W SzczegÓlnoŚci warunki realizacji
zamowienia opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
zapoznałem się z lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczoną na stronie www.weolokokskraj.p|
oraz, Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie
Wykonawcy z ww. lnstrukcją,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WEGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o.

Działając w imieniu \A!konawcy/Wykonawcow występujących wspÓlnie oświadczam, żel

1) wszystkie usługi remontowe wykonane będą w sposÓb określony w DTR/ instrukcji uzytkowania'
a wyremontowane urządzenie będzie odpowiadaÓ DTR/ instrukcji uzytkowania,
2) wszystkie usługi remontowe urządzen budowy przeciwwybuchowej wykonane będą zgodnie
z Wymogami okreslonymi w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada

2016r.

w

sprawie szczegÓłowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych

zakładach gÓrniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1118 wraz

3) dysponowaÓ będę

W okresie realizacji

z

póŻniejszymi zmianami)

zamÓwienia wszystkimi częściami i podzespołami

niezbędnymi do Świadczenia usług remontowych,

4) oferowane do świadczeniausług remontowych częścizamienne będą częŚciami zamiennymi
urządzenia, ktÓrego przedmiot zamowienia dotyczy, a ich stosowanie nie pogorszy poziomu
bezpieczeństwa urządzenia Wymaganeg o przez pienłotne regulacje będące podstawą
wprowadzenia urządzenia do obrotu,

5) stosowanie oferowanych do Świadczenia usług remontowych częŚci zamiennych nie spowoduje
wytworzenia nowego urządzenia, w związku z tym nie będzie Wymagane ponowne wprowadzenie
wyrobu do obrotu, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym,

6) zrealizowane W ramach umowy usługi remontowe zostaną w zgodzie z dobra praktyką inżynierską,
w sposÓb gwarantujący bezpieczną eksploatację urządzenia.

4

Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:
1) posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
2) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia'

5

Działając w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw występujących wspolnie oświadczam, że:
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
z wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie
na raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,
nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem Wykonawcow, ktorzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie
przewid uje zaspokojen ia wierzycieli poprzez ikwidację majątku u padłego.

1)
2)

l
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Nr
6

zo.o.

Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że jestem:
czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
.. ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,
zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.

tr
tr
*

9.

WĘGLoKoKs KRAJ

zaznaczyć właściwąopcję

oŚwiadczam, ze jestem związany ofeńąprzez okres 60 dni.

(pieczęĆ i podpisy osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania V\Ąkonawcy)

frl

Sekretarz Komisji Pz
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: PPAZIŁ43S

MiejscowoŚć

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:
Adres siedziby

LU

B

oŚwleoczENlE PRoDUcENTA

U

POWAZN ION EGO PRZEDSTAWICIELA PRODUCENTA

Dotyczy:

(podać nazwę postępowania)
nr sprawy

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oświadczam, że jestem Producentem urządzenia / upoważnionym przedstawicielem
Producenta*
tj' podmiotem uprawnionym W rozumieniu ustańy Prawo Gelologiczne i
eoinicze-*rr, , rozpoządzeniami
z niejwynikającymido wykonywania remontÓw miszyn/urządzeńipodzespołow/elemóntow,
ktÓrych przedmiot
zamÓwienia dotyczy, w tym w szczegÓlności do dokońywani'a oceny
zgodności z dokumentacją techniczną dta
typu u ządze n ia objętego postę powa n ie m.
*

niepotrzebne skreślić

(pieczęÓ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowan ia \Ą!kon awcy)
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Nr

PRZZ|2435
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o.

Załąeznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: PR7Żl2435
MiejscowoŚĆ:

.' dnia

- składającego oświadczenie
Nazwa podmiotu
Adres siedziby

oŚwlłoczEN

l

E WYKoNAWcY

Dotyczy:
(po d ać n

azwę postę pow

a n i a)

nr sprawy:

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy

oŚwiadczam, ze remont będący przedmiotem zamÓwienia zostanie wykonany zgodnie z
aktualnym stanem
wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej i aktualńymi nórmźml dotyczącymi'remóńtów
urządzeń-i podzespołÓw budowy pzeciwwybuchowej zgodni z pkt. g'11.2 zał. Nr s'oo
irózporządzenia
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 w sprawie śzczegÓłowych wymagiń
oóty..ą.ych
prowadzenia
-r'
ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych (Dz.U.
2sll poz' l11ówraźzpÓźniejózymizńianami;. '

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

q

Sekretarz Komisji Pnetargowej: Gabieta Lonczyk

'16

Nr sprawy PRZZ|243S

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.

o.

Załącznik nr 5 do S|WZ
Miejscowość

Data

oŚWtADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNtE UBlEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlENlE

Nazwa Wykonawcy:

..,.......

Adres Wykonawcy:

oświadczam, że ponoszę solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie przedmiotu
zamÓwienia.

(pieczęÓ i ńdóńy ósóovió.oo upów"lnionycn
do reprezentowan ia \Af konawcy)

UWAGA:

w przypadku oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa
niniejsze oświadczenieoddzielnie.

el

Sekretaz Komisji Pneta

rgowej : G abńela Lonczyk
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
lstotne postanowienla, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ S

Umowa

dniu

zawarla w

z o.o.

.....r. W Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):
WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen..lezógó żiętłi,'zarejestrowaną
sąoowego 1t Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \AĄldz1ał Gospodarczy i wpisaną do Krajońego itejestru
'27on46b3'
gbo:
!-e!9stry Przedsiębiorstw pod nr KRS 000008061B, NlP: 653-000-48-65,'REóoN
000012274, wysokoŚÓ kapitału zakładowego: 173'321.ooo,oo zł, zwaną w treŚci Umowy Zamawiającym
w imieniu i na zecz, ktÓrego działa:

1.

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

d

zarejestrowaną W .'....... pod numerem KRS
będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
identyfikacyjny NlP ........., REGON ........ wysokoŚĆ kapitału zakładowego _........' PLN, zwaną w treŚci
umowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz ktÓrego działają:
1. ............,.

2.

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

$ 1 Podstawa zawarcia Umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1) Zatv'tierdzony wynik postępowania PRZZ\2435 przeprowadzonego w trybie konkursu ofeń pn. Remont
organu urabiającego do kombajnu chodnikowego RH 200 dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
Bobrek

-

Piekary.

2)
3)

Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia ( slWZ).
oferta złoŻona przez Wykonawcę

1'

Pzedmiotem Umowy jest remont organu uraoiiJącego ao kombajnu chodnikowego RH 2oo
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, na waruńkach określonych-w niniejszej

$ 2 Przedmiot Umowv

Umowie.

2. Ękonawca oŚwiadcza, ze świadczenia przedmiotowych
Załącznika nr 1 do slWZ'
3. Wykonawca oświadcza,ze przedmiot Umowy jest wolny

4.

5'

trzecich.

od wad prawnych i nie narusza praw osÓb

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know-how przez prźedmiot
Umowy, Wykonawca poniesie (zwrÓci ZamawiĄącemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecicn, norycrr prawa zostały
naruszone.

6.
7.

Przedmiotowi Umowy podlega utrzymanie gotowoŚci ruchowej urządzeń oraz maszyn będących
pzedmiotem Umowy w Kopalni Zamawiającego.
Przedmiot Umowy musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, w wyniku ktÓrego zawańo Umowę.
Zakres świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym

B.

Zamawiający zleca,

1.
?3.

w ofercie Wykonawcy.

a

Wykonawcy zobowiązują

się do

Zamawiającego, na warunkach okreŚlonych w niniejszej Umowie.

Świadczenia usług senłisowych dla

$ 3 Gena iwarunki płatności
WartoŚć Umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamowienia
wynosi netto .'............ PLN (słownie: ..... . ..).
Stawka podatku VAT: według przepisÓw obowiązujących w okresie realizacji Umowy.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury za świadczenie pzez Wykonawcę usług / robot będzie sporządzony przez
Wykonawcę ProtokÓł zdawczo-odbiorczy odbioru urządzenia / podzespołu po wykonanym re'moncie
sporządzony W 3 egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Zamawiającego, dwa egzómplarze dla
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o.

\AĄkonawcy, z ktÓrych jeden będzie dostarczony do Zamawiającego wraz z fakturą) podpisany w imieniu
Zamawiającego przez osoby odpowiedzialne za nadzÓr i realizację umowy.
Wańość Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane
realizaĄą zamÓwienia. \AĄkonawcy nie
przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy.

4'
5' W
6.

z

przypadku,

gdy

z

realizaĄą zamÓwienia wiąŻą się obowiązki celne

z formalnościamicelnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na V\Ąkonawcy.

(w tym

związane

za

realizaĄę pzedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawi Zamawia)ącemu - w terminie
z właściwychprzepisÓw - od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie zzapisami
Fakturę

wynikającym
Umowy.

7. Faktura niespełniająca Wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego.
8. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposob
rzetelny, zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a takŻe w sposÓb zgodny z nazewnictwem
stosowanym w Polskiej KlasyfikacjiWyrobÓw

i Usług (PKWiU).
przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośćwobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu Umowy.
10. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak i zobowiązań odbywaÓ się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj..'.
Rozliczenia pomiędzy członkami
konsorcjum z tytułu realizacji Umowy odbywaó się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje
roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację pnedmiotu

9. W

Umowy.

11. Fakturę nalezy wystawiÓ na adres
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41_940 Piekary Śląskie, uI. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek-Piekary, Ruch Bobrek
i przesłaĆ na powyzszy adres.
12. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaĆ na adres wskazany w porozumieniu.
13. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 3, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
14. Faktura musi być wystawiona w języku iw walucie polskiej, zawierać numer Umowy, pod ktÓrym Umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez Zamawiającego.
15. Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę
:

na fakturze.
16. Termin płatnoŚci wynosi

do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ
o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub częŚci, na podstawie
dokumentu potwierdzającego nalezyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub w częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
17. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
18. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejnoŚci na poczet
nalezności głownejwskazanejw tytule przelewu (ań. 451 s 1 Kc nie stosuje się).
19. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko iwyłącznie na

Sp.

z

fakturach.
20. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złożonej u Zamawiającego
faktuze nie stanowi zmiany Umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiającemu
faktury korygującej.
21' Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z Umowy (naleznośÓ głÓwna, naleŻnośÓ uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie' zastaw, pzewłaszczenie,
obciązenie, zbycie)wymagają pisemnejzgody Zamawiającego pod rygorem nieważnoŚci.

22.Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozponądzanie wierzytelnościąWymaga upnedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.''.
23. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do
Zamawia1ącego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pierwotnej.
24. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczeniaprzez
ZamawiĄącego o potrącen u.
25. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
26' Zamawiający oświadcza, Że będzie realizować płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, +zw. split payment'
i
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27. \Alkonawca oświadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem d|a
!!{9oozgodnie zrozdziałem 3a ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z2019 r. poz.
23572e zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
28. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktorym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. 22019 poz. 900 zezm.).
29. Zamawiający oŚwiadcza,Żejest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o NlP 653 ooo 48 65.
30. Wykonawca oŚwiadcza, Że'.
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw iusług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
2) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług.

31. Jezeli którakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw iusług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
32. Zamawiający oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienłszy Śląski Uząd Skarbowy
w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97.
33. Wykonawca oŚwiadcza, Że jego właściwymurzędem skarbowym jest ...
34 W pzypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych wskazanych powyżej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
35. Zamawiający oŚwiadcza, Że posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia B marca
2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych.
36. \AĄkonawca oŚwiadcza, Że posiada
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjach hand|owych'
37. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o każdej zmianie statusu, o ktÓrym mowa

status

w ust. 35 i 36 powyzej.

$ 4 Okres obowiazvwania Umowv
Termin realizacji umowy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

$ 5 Zakres rzeczow przedmiotowei Umowv oraz obowiazkistron
Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr 1 do Umowy (wgZałączńit<a rrr

l

do SIWZ).

$6Nadzórikoordvnacia

1. Ze

strony ZamawiĄącego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej usługiwynikających z niniejszej Umowy

są:

;ń*:|'ń6.';i o;;; óJńw;ó;i"iny'i ," nadzÓr nad realizacją
Umowy oraz podpisanie wszelkich ProtokołÓw odbioru wykonanej usługiwynikających z niniejszej Uńbwy

2. Ze;iió;; wvr.óńr'óv órooąó.oo"ńi
są:

*'';g.

oron' oJpó*i"óżi"invóń ." ."ol?; ;i"
i"ińy
ó" p,r.p,o*adzonej zmianie
"ii"rśr'.
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizaĄę Umowy, Wymagane
jest powiadomienie drugiej strony

3. zńi"na

Umowy.

1.

2.
3.

$ 7 Rozwiazanie. odstapienie lub wvpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego zUmowy przez
jedną ze stron, po wyznaczeniU przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania
Umowy, druga strona w pzypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do
odstąpienia od Umowy eX nunc (od teraz). Jezeli Świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron
dopuszcza się zwłoki tylko co do częściŚwiadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące
drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego
świadczenia. Strona ta moŻe takze odstąpić od całoŚci, jezeliwykonanie częściowe nie miałoby dla niej

znaczenia ze względu na właŚciwoŚc zobowiązania albo ze względu na zamierzony 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 \AĄkonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub
czynności objętej przedmiotem zamowienia, jezeli pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
w terminie 14 dniod momentu powzięcia wiedzy przezZamawiającego o tych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niŻ 30 dni i nie więcej niz 90 dni, okreŚlonego W odrębnym
oświadczeniu,w przypadku

a)
b)

:

zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, ze świadczenie objęte Umową nie

moze

byÓ zrealizowane
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia
\Alkonawcy I pŻy czym za'.
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4.

5'

niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całoŚci lub w części,
nienaleŹyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest
n ie przydatny do kon kretnych celÓw planowa nych przez Zamiwiają-cego.
Postanowienia ust. 1-3 nie wyłączają możliwoŚci odstąpienia od Umowy-ńa
[odstawie pzepisÓw kodeksu
cywilnego.
Strony mogą W kazdej chwili rozwiązaĆ umowę na mocy porozumienia stron.
$ 8. Karu umowne

Zamawiający moŻe naliczyc \Alykonawcy kary umowne:
w wysokoŚci 10% wańoŚci netto przedmiotu Umowy, gdy ktÓrakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy
z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada Wykonawca,
w wysokości 0,2% wartościnetto przedmiotu Umowy w przypadku nieterminowego wykonania Umowy
za kaŻdy dzień opozn ienia,
w wysokoŚci 0,2% wańoŚci netto Umowy za opÓżnienie w usunięciu wad stwierdzonych pzy odbiorze
lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu Wyznaczonego na usunięóie wad za kaŻdy
dzień opÓŹnienia.
Wykonawca moŻe naliczyÓ Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie pzez Zamawiającego od
_netto

1.

a)
b)

c)

2

realizacji Umowy, z przyczyn zaleŻnych od Zamawiającego w wysorosci 10 % wańości
przedmiotu Umowy, co nie dotyczy przypadkÓw określonych w $ 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,
przekroczy wysokoŚć kar umownych, Zamawiający niezaleznie od kar umownych przedstawionyirl
w Umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogÓlnych, okreŚlonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku koniecznoŚcizlecenia przezZamawiającego usług objętych Umową innemu
Ękonawcy

3

4.

w wyniku:

nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji zamÓwionych usług,
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej rÓznicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej
przezZamawiającego u innego \Alkonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiońwej Umowy.

a)
b)
5.

$ 9 Nadzór wvnikaiacv z zarzadzenia środowiskoweqo
W'trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest oo przestrzegerua przepisÓw prawa w zakresie
ochrony środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLoKOKS KRAJ SpÓłka

z o. o. zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w profilu Nabywcy.

1'
2.
3.
4.
5.
1.

2'

q

S

$ 10 Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
realizację u n iemozl iwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiei ani

przeciwdziałaÓ pzy zachowan u nalezytej stara n ności.
Pzejawami siły wyŻszej są W szczegÓlności:
a) klęskiŻywiołowe np. pozar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu,
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 pzesunięciu o okres tnłania przeszkody.
s 'tl Ochrona danvch osobowvch
udostępnionych wzajemnie

się do ochrony danych osobowych

w związku
z wykonywaniem U mowy' w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych ŚrodkÓw ochrony danych
osobowy ch przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a w szczegolnoŚci
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016t679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetrłłarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobod nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących pzetwarzania
i ochrony danych osobowych
Strony zobowiązują
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3.

Strony oŚwiadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron
Umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia

4'

Strony oświadczają, ze dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizacją Umowy,
zostaną wykozystane wyłącznie w celu realizacji jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej
wykonania, a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

u

prawn iające do

p

rzetw arzania da nych oso bowych.

g 12 Przetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie z art'. 13 ust'1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L'2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający inforńuje,
iŻ''

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-94-o) przy ul. gen. J. Ziętńa,-wpisanądo Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kńs
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarÓw iusług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653_000-48_65, REGoN 270034633, BDo 0ooo12274,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj'pl, zwaną dalej Administratorem'
kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o'o.: adres 41-905
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskraj.pl, tel. 32 71916 67.
Przetvlarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane Wykonawcy są rÓwnież przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

2. Dane
3.

4.

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
'lit.
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. '1
1-nooo
5. Przetwarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci z ustawy o podatku dochóobwym 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.
6. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celÓw. Administrator może udostępnic Dane osobowe \Ąłkonawcy innym odbiorcom swiadczącyń usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane podmiotom
upowaŹnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator
zawarł Umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
7' Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a także 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
B. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia

9

1'

2.
3.

q

sprzeciwu.

){fkonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLOKoKS
KRAJ Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl,
tel. 32 718 16 67 lub do Prezesa Uzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki2 oo_193 Warszawa, gdy
uzna, iŻ przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RoDo.
$ 13 ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania W tajemnicy informacji technicznycn, organizacyjnych'
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy i do
niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony w Umowie, atakŻe do zacńowania
w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania lub po
rozwiązaniu Umowy. \Ąłkonawca przyjmuje do wiadomości, Źe wszystkie dane będące przedmiotem
bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZamawiającego.
\Ąłkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopiiwszystkich dokumentÓw i infoimacji
pozyskanych w związku z Umową.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwazania na podstawie Umowy Są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraznej
zgody Zamawiającego nie mogą byÓ przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osóby, za
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4'

ktÓre \Alkonawca ponosi prawną odpowiedzialnośÓ, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb'
\Ąłkonawca nie jest zobowiązany traktowaÓ, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez

Zamawiającego, ktora:
była zgodnie z prawem znana \Afukonawcy przed jej ujawnieniem pzezZamawiającego, lub
została bez zadnych ograniczeń W zakresie poufnościprzekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

1)
2)
3)

5.

jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej
poufnoŚci.

klauzuli

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących
sytuacjach:

1)

6.
'
7

8.
9'

\Ałkonawca moŹe W razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi zrealizacją Umowy ze
swoimi podwykonawcami zaangazowanymi W realizację niniejszej Umowy, z zastzezeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca moŻe ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) Wykonawca moŻe ujawniaĆ informacje na ządanie organoW państwowych' gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust' 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane do
zachowania ich poufności.
\Ałkonawca zobowiązuje się, Że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujawnione'
udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczĄąc je przed
nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego

$ 14 Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania Umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2O1O r.
o ochronie informacji niejawnych (t..j. Dz. U.22019 r. poz. Z42).
$ 15 Zasadv etvki
1. Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa' Zakaz ten dotyczy takŻe pracownikÓw, przedstawicieli \Alkonawcy oraz innych
osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczegÓlności do zachowań, ktÓre
mogą prowadzic do:

1)

2.

popełnienia pzestępstw okreŚlonych W ań. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2oo2 r.
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbą kary Dz.U. z 2019 r.
poz.628);
2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 'l993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (j.t. Dz. U,22019 r. poZ.1010).
Wykonawca winien zapobiegaÓ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych przedstawicieli.
Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się' ze nie wręczał i nie wręczy Żadnej darowizny lub prowizji; jak
rÓwnieŹ nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji pracownikowi lub pzedstawicielowi
Zamawiającego W związku z zamÓwieniem lub Umową.

1' W

s 16 Badania kontrolne IAUDYTI
trakcie wykonywania Umowy Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego

upowaznionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddac się audytowi w terminie i zakresie
wskazanym przez Zamawiającego. Audyt moze dotyczyc w szczegolnoŚci:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizaĄi Umowy
zapisami
umownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnościz wymaganiamiZamawiającego,

3) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących
Zamawiającego

2'
3.

W

zakresie ochrony Środowiska i BHP,

wewnętrznych uregulowań

4) pzestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego W zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas tnruania audytu moze wynieŚÓ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu pzeprowadzenia audytu:
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o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwyprzedzeniem 14 dni kalendazowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia izakończenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moŹe wnieść
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we
wskazanym powyzej terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego
1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę

audytu;

4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od
otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
uwzględnienie ich albo
poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jezeli:
Ękonawca w terminie okreŚlonym w pkt. 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
Zamawiający uwzględni uwagi wniesione pzez \A|konawcę do powiadomienia
obowiązuje

-

-

termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiająóego

z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
Zamawiający odmÓwi uznania wniesionych przez \AĄkonawcę uwag- obowiązuje wÓwczas termin
wstępn ie wyznaczony w powiadom|en iu.
6) w pzypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciutprzeprowadzeniulzakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do umożliwienii rozpoizęóia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym terminie nie dłuzszym n|ł 5 dni
roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej
w wysokoŚci 0'1 % łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaedy rozpoczęty dzień, w któryń
niemozliwe było rozpoczęciel prowadzeniel zakończenie audytu z pizyczyn lezących po strońie
Wykonawcy' W przyg9lku ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu auoytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownycń oóz
uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa w zdaniu popzedzającym. W pzypadku wyśtąpienia
opÓŹnienia W rozpoczęciu/ pzeprowadzeniu/ zakończeniu audyiu z przyczyn lezących
io jtronie
Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający moz-e oosti|ie od Umowy
w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww' opÓznienia. Skutek złożonegó oŚwiadczenii
o odstąpieniu następuje na przyszłość.Z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpióniu \Ałkonawca
jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robot budowlanych/_'świadczónia usług
i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego ewidencji wykonanycń
prac W celu rozliczenia wykonanej częściUmowy. Wykonawca otrzyma jódynie wynagródzenie za
prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od Umowy nie wyłącza realizacji
uprawnień wynikających z wykonanej częŚci Umowy, w szczegÓlnoŚci wynikającycń z gwarancji lub

'

rękojmi

4

5.
6.
7.

w zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. odstąpienie od Umowy nie
wyłącza rÓwniez obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych ża niewykonanie/ nienalózyte
wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częŚci Umowy oraz obowiązku zapłaty kiry
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy pzez Zamawiającego z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy.
Audyt pzeprowadzany jest w obecności przedstawiciela \Afukonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy
zostanie kaŻdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnoŚÓ, ózynnoŚói
te nie będą powtarzane.
Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazane Ękonawcy.
Vl'!niki audytu stwierdzające niezgodnoŚc realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą
byÓ podstawą do odstąpienia od Umowy z winy \ĄĄlkonawcy' w terminie 14 dni od momentu otrzyman-|a
pzez Zamawiającego wyn kÓw audytu.
i

$ 17 Postanowlenia końcowe
Wykonawca jest zobowiTan!, aby wszystkie czynności związane z koniecznoŚcią bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akcepiacji, przekazan-ie
dokumentacji' doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkici-l czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. wynikających
z zawieranej Umowy, kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieńiem -o!óoy
pełniącej nadzÓr nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego.
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Wykonawca oświadcza, ze pod
rygo rem natychmi astowego odstąpienia przez Zamawiającego
real izacji Umowy bez prawa odszkod
od
owania, nie będ ae zatrudniaÓ w jakiejkolwiek
form ie pracownikÓw
WĘGLOKO KS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu
czynności związanych z realizacją Umowy.
nie d otyczy pracownikÓw Zamawiaj
Zakaz ten
wykon ujących na rzecz firm obcych
ącego,
czynności, ktÓre na
podstawie pzepisÓw prawa pracy
uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę
pracy. odstąpienie jest możliwe w
zwolnienia od
terminie 14 dni od momentu powzięcia przez
Zamawiająceg o wiedzy
o powyzszych okolicznościach
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zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu

Umowy wymagają forńy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy, pod
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąc
na tle realizacii niniejszlj
rozstrzygac polubownie w drodzó i
lmowy Strony zobowiązują się
braku moitiwoscl polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni"ooó;".[!.'p.j'"j."illX,'p,.vp"dku
óo ńomentu.pisemnelo igLsz91ia
sporu. przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia pzóz
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Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy

-

-

Załączniknr 3 do Umowy

Załączniknr4 do Umowy

Zakres rzeczowy
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Sekretaz Komisji

)1

P n eta rgowej : G

a b

i et a Lonczyk

g

re mon

io* *yo

"

n

ocenę zdolnoŚci

Ą"po"ra kredytowa ną
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o.

Załącznik nr 2 do tstotnych postanowień

ktÓre zostaną Wprowadzone do t-)mbwy' (do imówy1

DRUK,,A"

PRoToKoŁ zD Aw czo-o DB loRczY
oDBloRU URzĄDzENlA/PoDzEsPoŁU Po VVYKoNANYM
RE MoNcl E
Data odbioru ...................
Data zgłoszenia zakończenia remontu..................
P

rzekazującv po remoncie:

ooo'"jł!'."i "rr#:r:#"remontowej

2.

i

dane pzedstawicie!a

(wpisać dane praco.wnika Zespołu Gospodarki

Dotyczy Zlecenia
Przedmiot odbioru:

3.

4.
Lp.

..:?.::'1'ył:,?:cego

^,

ińy

i",ńontowej dokonujątcego pzekazania)

Śroiirńiiroaiiiji, niińii,iiiii, ś"*i"o*
'

unądzenie/podzespół po remo,nćii1--_"

Cec hy identyfikujące
(Nr metki, remontowy, inne)

Nazwa typ

**)

lloŚc

Uwagi

0
-)wpisaÓ
dane jednoznacznie iden tyfikujące urządzen ie/podzespoł/obiekt
--)wpisać
odbieran y po remoncie,
liczbowo

5.

6'
7.

i słownie ilośćwraz z jednostką miary
Rem ont został wykon any: w termi nie.) / po terminie
umown ym , co zgodnie z zapisa mi Umowy uprawnia
WĘ GLoKoKs KRAJ SpÓłka z o.o. do dochodzenia
ka ry umownej zakaŻdy dzień zwłoki*)
*)
niepotrzebne skreśliĆ

Przedmiot odbioru został poddany kontroli technicznej
w dniu

2
3
4.

5
o.

7
B

Data

Nazwa dokumentu

wystawienia

ProtokÓł zdawczol odbiorczy

Protokół odbioru techniczn
JakoŚci Wyrobu
Karta Gwara
na

Sprawozdanie z

ffi::#:

pozytywnym

Nie dotyczy.)

Uwagi

i

dotyczy wstawic

X',

Dostarczone dokumenty muszą być zgodne

Przekazuiacv

z

zapisami w obowiązującej

Odbieraiacv

(Wymagany podpis osÓb uczestniczących w odbiorze/
prziexi)aniu

pi

,łr,ii.i"j

Potwierdzenie słuzb ochrony o wwozie na teren zakładu

Sekretaz Komisji Pzetargowej

c,l

wynikiem
... ... .*)

badan
prÓb po
przeprowadzonym
remoncie
potwierdzające
rawidłowość
dzo
o remontu.
o swt adcz ó nie Wy ko nawcy potwierdz aj ące
prawidłowoŚć wy ko nan ia rem ntu
Vlykaz cz
i podzespołow
mienionych
lnne

-'j

8.

z

imię nazwisko ,dział stanowisko przedstawiciela
Zamawiającego ktÓry przeprowadził odbiÓr
Wykaz dokumentÓw dostarczony ch wraz z urządzeniem:

Lp.
1

przez

-)wpisaÓ

: G abrieta

Lonczyk

zo

Nr sp ravly PRŻ.I2435

WĘGLoKoKs KRAJ Sp.zo.o
Załącznik nr 3 do lstotnych postanowień
ktore zostaną wprowadzone do Uń:r;y
IJmowy)
@;

DRUK,,B,'

MiejscowośĆ:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:
Adres siedziby

oŚWlADczENlE PRoDUCENTA MAszYN L-UB
URzĄDzEŃ Lua PoDMloT UPoWAZNloNY
PRzEz
PRoDUCENTA - ieżeti dotvczv
Dotyczy:
(podać nazwę postępowania')
n

u

I

r zle,een

ia wykonawczego

remon

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres siedziby
Wykonawcy
oświadczam,iz:
'1' remont wykonany,
został W sposÓ,b gwarantujący bezpieczną. eksploatację
podzespołu/elementu i nie spowo.loń.ł
*y;i.';r*;ił;;*{','"..yny7 urząaizenii _ w wyremontowanego
związktl z
tym nie
-.ijooni"
oo,oiu,
iŁfr'",'.J#:xY'i::l3.r*!Ti:fro;;ry;:ł;-

ilffidzenił'ńviJJJ*'"o"

'" H::"ł;:";[eH.ł:1''ff:?1ffi:,:*",""'5Ł:5l:'"oJ,*

Sekretan Komisji Pz

)Ą

eta

rgowej''

G a b ńet

a Lonczyk

instrukcji uzytkowania,

na podstawie

ktÓrej

27

Nrsprawy PR7212435

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

Załącznik nr 4 do lstotnych postanowień

ktÓre zostaną wprowadzone do tJmowy (do Umowy)

DRUK,,C"

MiejscowoŚc:

,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie

Adres siedziby:

oŚWnDczENlE WYKONAWcY NlE BĘDĄcEGo PRoDUcENTEM MAszYN LUB UMĄDZEŃ
'ieżeli dotvczv
Dotyczy:
(podaĆ

n

azwę postępowan ia)

nr zlecenia wykonawczego:

"a-"a.r",
remont "
elementu/
1

2

z

podzespołu wykonany został zgodnie
dobrą praktyką inzynierską, w celu
przywrÓcenia parametrÓw okreŚlonych w DTR/Instrukcji uzytkowania. Maszyna luń
urząozenie, w ktÓrych

zastosowany zostanie wyremontowany elemenVpodzespÓł będą posiadały poziom bezpieczeństwa, co
najmniej rÓwny poziomowi bezpieczeństwa Wymaganego przez'pienłotnó regulacje n{oące podstawą
wprowadzenia maszyny lurządzenia do obrotu,

remont wykonany został W sposÓb gwarantujący bezpieczną eksploatację wyremontowanego

podzespołu/elementu i. nie spowoduje wytworzenia nowej maszynyiurządzenia _'w związku z
tym n'ie
będzie Wymagane dokonanie ponownego wprowadzenia wyróoów do obrotu, zgodnie z aktualnie
obowiązującym stanem prawnym.

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upoważnionych do reprezentowania podmiotu)

Sekretan Komisji Pzetargowej: Gabńela Lonczyk

cw1
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