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Informacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń zgodnie z
Regulaminem Udzielania ZamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. źwanym w dalszej częs'ci stwz
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Regulaminem.

V\ł-c]ąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa-W ust-1,dostępny jest dla \AĄkonawcÓw na stronie
internetowej

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

opis pzedmiotu zamówienia.
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Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa częścizamiennych do obudowy zmechanizowanej FRs 14131 2x2463 dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w roku 202,|
g ru pa materiałow a 295-27 -1 9|
(
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Szczegołowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uŻytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do sIWz.'

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannoŚcią. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staiannobci z
uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienia ń półnym zakresie.

Zamawiający dopuszcza mozliwoŚc składania ofert częściowych na poszczegolne częścizamÓwienia
(zadania), ktore wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana ofeńa wjnna obejmowaĆ cały zakres rzeczowy i ilościowyzadania' Liczbaczęści zamowienia
(zadań) wynosi: 65
ZamawiĄący dopuszcza mozliwośÓ złoŻenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
części zamÓwienia (zadania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych
z
zastrzeŻeniem, ze całkowita wańoŚc dostaw nie przekroczy wańości umowy oraz, Że ceny jednostkowe
poszczegÓlnych pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
ZamawiĄący po przeprowadzeniu tego postępowania niezamierzazawrzećumowy ramowej.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert wariantowych.

potrzeb

Termin realizacjl zamówienia i warunki gwarancji.
1. Umowa obowiązywać będzie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 roku.
2. Zamowienie nie moze być doręczone później niż w osfatnim dniu obowiązywania umowy=
3. Realizacja dostaw odbywaÓ się będzie sukcesywnie zgodnie z zamowieniami ńynikającymi
z zeczywistych potrzeb Za mawiającego'
4. \ńĄmagany termin realizacji dostawy:
-do= 45 dni od daty wysłania zamówienia drogą etektroniczną na zasadach
okreŚlonych
w oWRD (ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw).
5. \Afumagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego'
6. SzczegÓły dotyczące gwarancji okreŚlono w Załączniku nr 10 ao Siwz . Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Ze względu na fakt, iz obudowa zmechanizowana typu FRs 14131 2x2463 zna1óu1ó się w okrósie gwarancji,
o
udzielenie zamówienia^T9gą ubiegaÓ się:
ktÓry jest producentóm'onuóowy zmecianizowóne1
.Wykonawca
typu FRS 14/31 2x2463 lub podmiot posiadający jego upowa1ńienie.

Ękonawca winien spełniac warunki dotyczące:
sekretarz Komisji: Marzena Miętus

\\lr$\

str.

1

Nr spravw:

PRZZI2569

wEGLoKoKS KRAJ sp.z o.o.

1. Posiadania wiedzy i doŚwiadczenia, to znaczy''
Wykonawcy ,którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚcijest krotszy - w tym okresie, wykonali/
wykonują co naiĘĘiei dwie dostawv w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
posiadania wiedzy i doŚwiadczenia.

Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doŚwiadczenia Zamawiający
uwaŻa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamÓwienia,'tj.
zarÓwno dostawy materiałÓw tozsamych z przedmiotem zamÓwienia, jak rÓwniez dostawy materiaiÓw
rodzajowo podobnych, tj. dostawy częścizamiennych i podzespołÓw-innych maszyn i uiządzeń oraz
kompletnych maszyn, nowych sekcjiobudowy zmechanizowanej, etementów konstrikc1isexó1iobudowy
zmechanizowanej, siłownikow hydraulicznych do sekcji obudowy zmechanizowanej, częścizamienne dó
ko n stru kcji se kcj i ob u d owy z m e ch a n iz ow a n ej..

2.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
1) uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,
a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy niz jeden-}ok - w tym okresie, na podstjwie
,,Rachunku zysków i strat'' pozycja PrzychÓd netto ze sprzedaŻy produktÓw, towarÓw i materiałÓw
lub PrzychÓd netto ze sprzedaŻy.
!V PrzYPadku WykonawcÓw nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentów
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a w przypadku przychódow uzyskanych |, oiezącim
roku wg średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktoryń upływa tórńin
składania ofeft.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego ania ńńśiącaroku
obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
Nie zalegania z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
|aty zaległych
Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚciza wyjątkiem \Ąłkonawcow, ktozy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeliukład nie pizewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

2)
3.

4.

5. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamÓwienia,

ocena warunkow spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw

na podstawie złoŻonych przez

ioŚwiadczeń.
VI

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez \Alkonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga

przedłożen ia wraz z ofe ńą

2

3.
4.

:

oŚwiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złoŻone na druku do Formularza
ofeńowego stanowiącegoZałącznik 2i 2a do SIWZ;
Wvli3z wvkonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem dat wykonania i
odbiorcÓw wrazz dokumentami potwierdzającymi, Że te dostawy zostały wykonane nalezyció
- zgodnie
zewzorem Załącznika Nr 8 do SIWZ;
Rachunek zvsków i strat za jeden rok o brotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŻeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok - za ten okres. W przypadku \ĄkonawcÓw, ktÓrzy
na podstawie przepisÓw odrębnych nie są zobowiązan i do sporządzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim;
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości
aktualnego odpisu
właściwego rejestru jezeli odrębne przepisy Wyma gają wpisu
do rejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie zna jdowania się
w stanie likwidacji lub upadłoŚciza wyjątkiem Wykon awcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli
układ zatwie rdzony prawomocnym posta nowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zas pokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy

a)

z

Sekretan Komisji: Manena Miętus
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przed upływem terminu składania ofert, a dla \ĄłkonawcÓW, ktÓrzy prowadzą działalnoŚc na
podstawie innych dokumentÓw - ten dokument;

W stosunku do WykonawcÓw, ktÓrych upadłoŚć ogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu _ oryginał lub kopia, poświadczońa przez

5'

Wykonawcę za zgodnośćz oryginałem wAu postanowienia Sądu'
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalega nia z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
zaświadczenie naczelnlka urzędu skarbowego potwierdzającego, ze \Afukonawca nie zalegaz

1)

opłacaniem podatkow, lub zaświadczenie, Że uzyskał pizewidziane prawem zwolnie]nie,

odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania

2)

6.
7.
_
8'

ofert

.

zaświadczeniewłaściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze \ĄrVkonawca nie zólega
ź
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzeni_e Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawionego ńie wcześniejniż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
oryginał lub kopia poŚwiadczonazazgodność z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania ofeńy
w imieniu \Ą/ykonawcy, jezeli upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika 'prżedstawionycń
dokumentÓw'

Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 4,5 składa dokumenty wystawione w kraju, w ńtorym mi
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określony w pkt 4,5 stosuje się odpowiednió.
Potwierdzenie wniesienia wadium_1'eżeli dotyczy
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych do
wykonania zamowienia lub zdolnoŚciach finansowych innych podmiotów, niezaleŻnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniĆ

Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reatizacji żamÓwienia, w
szczegolności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

VII

wymagan iom okreśIony m pnzez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym w

1'
V!II

SIWZ Zamawiający Żąda przedłożenia wrazz ofeńą również
Dokumenty określonew Załączniku nr 1 do S|WZ

:

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspóInie składa ofeńę.
'l. \Ałkonawcy mogą wspÓlnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy.
2' W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie1 \Ą/ykonawcy 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
ZamawiĄący będz ie p rowadz ił wyłącz n ie z ustan owionym pełno mocn kie m.
3. W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \AĄlkonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓl nych \Al! kon awców skład ających ofeńę wspÓl ną.
4. W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspÓlnie, do oferty nalezy załączyc:
'1) Pełnomocnictwo podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
wszystt<iin pozostałych
i

Wykonawcow,

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \Ąłkonawcow, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczńe izdrowótńe
albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci
lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
4)

5.

3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamÓwienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z \ĄfukonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 9 do SIWZ,
umowę regulującą wspÓłpracę tych WykonawcÓw tzw umowa konsorcium.

Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaÓ, ze warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału tech nicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdol noŚci finansowych spełniają łącznie i n a tą okoliczność załączyc odpowiednie dokumen ty (jeślisą
wymaga ne). Jezeli jeden z \AłkonawcÓw spełnia określoneprzez Zamawiającego warunki moŻna
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Nr sorawv: P

przedłozyc tylko dokumenty jego dotyczące
ku wnoszenia
um w formie owa
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

ncii lub ooreczeń orzez Wv

opis sposobu pzygotowania ofeńy:
1. ofeńa składa się z:

1)

Formularza ofertowego składanego w dwÓch formach

wspÓlnie

tj.:

a) papierowejzgodnie zZałącznikiem Nr 2i2ado śIwz,

:

b) eIektronicznej - na portaIu Zamawiającego

Folmulan ęf'ertowv. iako osobnv
.w wersii .etektronicznei
internetowei Zam awiaiaceqo w profil '-pli-t.<
u

2.
3.
4.

5.

iest dostepnv na stronie

W pnypadku rozbieżnościdanych złożonych w formie papierowej z wersją w portalu
online,
wiążąca jest oferźa złożona w formie pisemnej.
2) oświadczeń i dokumentÓw, o ktÓrych mowa w cz. Vl - Vtll slwz,
3) dokumentow / oświadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1do slwz'
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę'
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nalezy złoŻyć, w oryginale w jednym egzemptarzu.
9f_"rtę
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byÓ sporządzone W języku |ólstim, a oorrimenty spoiządzone
w innym języku winny byÓ przetłumaczone przez \Ą/ykonawię-na język polski i wrazz tłumaczeniem
dołączone przez \A/ykonawcę do oferty.
ofęrta powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oświadczeń
(załączników).

\Ąłkonawca w formularzu ofertowym winien podaÓ: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7.
oleńa' wszystkie oŚwiadczenia i załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
B.
Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu \A/ykonawcy naleŻy
załączyÓ do oferty w oryginale lub musi wynikac z przedstawionych dokumentÓw.
9.
Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złozeniem) muszą byĆ naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
10 Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byc zszyta w
sposob utrudniający jej zdekompletowanie.
11
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np' prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnoŚci itp') nie podlegają ocenie.
12 Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez \A/ykonawcę powinny być złozone
w
formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnośćz oryginałem przez wyionawcę'lub przez osoby
upowaznione do jego reprezentowania.
13. Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez \AĄlkonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowierl wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania orert.14. TreśÓ oferty musi odpowiadać treŚci- Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia, pod
rygorem
odrzucenia oferty, zgodnie zg27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
15. Cena ofeńowa musi byĆ okreŚlona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto i
'
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT
16. Cena ofertowa musi uwzględniaĆ wszelkie koszty związane z realizaĄąprzedmiotu zamÓwienia.
17. Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje nęołóó tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz U. z2O2O i' poz. r-oł e t..;.1 nie pÓŹniej
niŹ w terminie składania ofert, musizamieścic adnotację,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' zgwskazanień
konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podać numery stron
zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedśiębiorstwa nie obejmuje
informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśĆkazdy-zainteresowany może legalnie pćznae'
WszczegÓlności nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji oótyczącycńceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji warunkÓw płatności.lnformicje'stańówiące iajemnicę
przedsiębiorstwa \Ałkonawcy powinny zostaÓ przekazane w taki sposób, by Zamawiający'mÓgł ź
łatwoŚcią określic. zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownegó zastrzeŻańń będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całościprzekazanych jokumentÓw i danych
do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonychw ustawie.
Wszystkie dokumenty s!łalye przei
.Wykonawcę mają być składaie w formie oryginału lub kopii
poŚwiadczonej ,,za zgodność z oryginałem"
przez Wykońawcę lub przez osoby upońiznione do jego
6.

,

sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane Wraz z
tłumaczeniem na język polski.

X.

1'

xl.
XlI.

1.
?3.

xlll.

1.

a)
b)
c)

Wadium.
ZamawiĄący nie Wymaga od WykonawcÓw wniesienia wadium'
Zabezpieczenie naIeżytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny_ najniższa cena .
ocenie według.kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostańie uznana orbrta \Ą/ykonawcy, ktÓry zaoferuje
najnizszą cenę realizacji zadania.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
Oferta ostateczna uzyskiwana jest:
1) spoŚrÓd złozonych ofeń,
2) w drodze aukcji elektronicznej:

Komisja Przetargowa moŻe przeprowadziĆ aukcję elektroniczną, jezeli do postępowania zostaną
złoŻone co najmniej 2 ofeńy nie podlegające odizuceniu' W tym-przypadku aui<cja elektroniczna
zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weqtokoks.coiq.bizl
Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stósowae oęozie t<ryterium ceny'
\Ą!magania sprzętowe dla uzytkownikÓw systemu zostały określone na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. pod adresem: https://tain3_weqlokoks.coiq.blzl w zakładce

,,Wymaganiasprzętowe''lnformacjedotycząceaukcjió@zanewraz

d)
2.
3.

z zaproszeniem do udziału w aukcji.
W przypadku \Ą/ykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną pisemną ofeńę'
3) negocjacji prowadzonych w formie tetekonferencTi.W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie
do negocjacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofeńę wstępną jako ostateczną.
W przypadku złoŻenia jednej oferty Komisja Przetargowa przeprowadzi ind'ywidualne negocjacje
z Wykonawcą, ktory złozył ofeńę.
Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizaĄi
zamÓwienia z \Afukonawcą, ktory złoŻyłna$orzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony Wcześniój
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np : mail, portal aukcyjny)

4. Do

licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni \Afukonawcy, ktÓrzy

nie spełnią warunkÓw udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

XlV. Warunkiumowy:

1.
2.

xV.
1.

2.

lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku Nr
10 do SIWZ.
Umowa moze zostaĆ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeli\ĄĄlkonawca wyrazizgodę na
zawarcie umowy na warunkach okreŚlonych w złozonej ofercie.

Warunkipłatności
Wymagany termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbióru prżedmiotu

zamÓwien ia potwierdzo

n ego przez Zamawiającego.
\Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

xVI. Termin związania ofeńą.

1.
2'

\Ałkonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń' Bieg terminu związania ofeńą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moze nastąpić po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniejjednak' jeŻeli7amawiający uzna to zazasadne,jeśt uprawniony óo w-ystąpńn-ia
do \Ąłkonawców z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofertą ó okres do 60 dni.

XV!l. Termin i miejsce składania ofert:

1'

ofertę naleŻy złoŻycw nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek
dn

r

Wskazane miejsce składania ofeft dotyczy zarówno osollsfego składania ofert pnez Wykonawcow,
jak również składania ich za pośrednictwem poczty lub kurieia.

2.

Nao

niu

- zakl

iadres

umieściĆn

,,Postępowanie o udzielenie zamowienia pn.

z

em:

Dostawa częścizamiennych do obudowy zmechanizowanej FRs 14131
2x2463 dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. KWK Bobrek-Piekary
w roku 2021 (grupa materiałowa 295-27-19|
nr sprawy: ?RZV2S69

Nie otwierać
3.

4.

5.
9
7.
8'
9.

dniem

.r.

od powiedzial noŚÓ za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie ofe ńy ponosi\Ąłkonawca

ofeńy powinny byc zarejestrowane i przechowywane w wa runkach zapewniających im stan
nienaru szony do czasu otwarcia ofeń.
Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofeń zmienić lub wycofaÓ ofertę'
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy złoŻyÓwedług takich samych zasab
jakzłoŻenie oferty z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA" luo,,wycoFANlE". ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniuofeńy po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowegó iub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓconj na adres Wykonawcy - bez jej
rozpatzenia
Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi Ślady naruszenia, zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert'
,

XVlll. otwarcle ofeń.

1.
2.
3.
-

3
otwarcie złozonych ofert nastąpi w
Zzawartościąofeń nie można się zapoznac przed upływem terminu otwarcia ofeń.
otwarcie ofeń jest niejawne i n astępuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień,
w ktorym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcig oień zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu,

?o uP?edni? zw?ce\iu' s!ę lo Zamawiaiacego za pośrednictwem pocztv etektionicznei. (sekretarz
komisji: m.mietus@weglokokskrai.pl

)

xtx. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.

1: Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się z \Ałkonawcaml:
1) WykonawcyzZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogąelektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskrai.pllub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytuiJtT6,4l-gOS Bytom
b) uzupełnianiedokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom,
c) wyjaśnieniatreściofeń, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. Konstytucji 76, 41-gOs Bytom lub
- drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskrai.pl
d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 4'1-go5 Bytom, lub
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadom ien ia, wezwan ia oraz nformacje będzie przekazywał Wyko awcom
- pisemnie, faksem na numer \ffskazany w ofercie lub drogą elektronicżną: na adres poczty
elektronicznej wskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej
n

i

w prof u
i

I

na

bywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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2'
3'

Zamawiający i \Ą/ykonawca, na ządanie kaŻdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
Korespondencję w formie elektronicznej nalezy kierowaÓ na adres poczty elektronicznej:
Marzena Miętus: e-mail: m.mietus@weqlokokskraj'pl
Informacje udzieIane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

xx.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. \Ąłkonawca moze zwńcić się do Zamawiającego o wyjaśnienietreŚci slWZ' Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzieliÓ wyjaŚnień, chyba ze prośbao wyjaŚnienie treŚci S;WZ wpłyilółj oo
ZamawiĄącego na mniej niz 3 dni przed terminem składania ofert.
3. TreŚć zapytań (bez ujawniania żrÓdła zapytania) wraz zwyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwz.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może prżed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowac treśćSlWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny ofert,
warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawia1ąiy moze przóałuzye
termin składania of9rt o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposÓb
modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej W prbtilu naby*cy
https://dostawcv-weg lokoks.coiq. bizl.
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rzetw arzan ie danyc h oso bowych
Zgodnie z art. 13 ust'1 i ust' 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679

1.

2.
3.

a)
b)

c)
d)

4
5

b

7

B.

z dnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z pz,etwazaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ńruE
-dalej
RoDo,
logÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016j19.1), zwanego

ZamawiĄący informuje, iz:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
(41-94o) przy ul. gen. i.-Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego pŻez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \A/ydział Gospodarczy Krajowego i1ejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,oo złotych, podatnikiemód towarÓw
1 u9ług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
BDO000012274,e-mail:sekretariat@weqlokokskraj.pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej

w Piekarach Śląskich

Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' : adres
4'1-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel.32 7181667.
Dane Wykonawcy prze[ltarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przezuprawnione organy i podmioty;
Pzekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Puetwarzanie przekazanych pzez \Arlkonawcę danych osobowych moŻe dotyczyć reprezentantow

\AĄlkonawcy, właŚcicieli

lu

b pracown ikow.

Przebuarzanie danych osobowych \A/ykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznośc przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia.

Dane \Ąłkonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych' opracowywania strategii i prognoz oraz promowania- produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o Żw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 iit' q nooo'
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŹ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczególnoŚciz ustawy ó podatku oocńooówym
od osÓb 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 Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanymz realizaĄąpowyzszych
celÓw. Administrator moŻe udostępnić dane osobowe \ĄĄlkonawcy innym odbiorcorn świao'cząiym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \A/ykonawcy będą rÓwniez udostępnijne
podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym,ziltorymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu p'rzetwarzania danych osobowych, w zakresią niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Dane osobowe \ĄĄlkonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przóchowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
\AĄlkonawcy posiadają plawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,

10

zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych' prawo
wniesienia sprzeciwu.
11
\ĄtVkonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@wigtokokskraj.pl tel.32
,
71B 16 67 lub do Prezesa Uzędu ochrony-Danych osobowych, ul. Stawki7 oo--193 Warsżwa, gdy
luna, iŻ przetwarzanie danych osobowych \A{konawcy naruSza przepisy RoDo.
12 \AĄlkonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administrato ra (Zimawia)ącego)
wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacjizamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące oiiała'inóse góspooarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe zawańe są w
skła-dańej oferció
|ub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie
zamÓwienia.
a) fa kcie przekazania danych osobowych Ad m n istratorowi (Zamawiającem u
)
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (ZamawiĄąóego1 _ (jeŻetidotyczy)
b)
13 Zgodnie z art.14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wlrionli ń imienió Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o ktÓrych mowa w ust. 12, pzekazującim
treśc
klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom vĘkohiwcę jako
Źrodło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiającii
-(
jeŻelidotyczy)
14 Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
i

;

XXII. lnformacje dodatkowe

1.

CałoŚÓ postępowania prowadzona jest w języku polskim' dotyczy to rÓwnież wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a \Ąrlkonawcą.
Komisja przetargowa moŻe ŻądaÓ od WykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treści złozonych ofeń.
Komisja przetargowa kazdorazowo Wzywa Wykonawców, ktÓrzy w terńinie składania ofórt:
1) nie złozylistosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,

2

3.

2)złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie

4.

6.
1)
2)
7

.

postępowania lub odrzucenie ofeńy.
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie przez \A|konawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dżień
uzupełnienia'
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
inne omyłki polegające na niezgodności ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
iwyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacjazmian wynika z
wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4'

Zgodnie z $ g7 ust.1 Regulaminu dokumentacja z posteoowania nie pod|eoa udostępnieniu
na zasadach okreŚlonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXlII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

1.

2.

osoby upoważnione informują

\ĄA/konawcÓw, W formie przewidzianej W slWZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania' lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie

www.weqlokokskrai.pl

\Afukonawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana
pismem do zawarcia umowy.

za

najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie

bnym

xxtv Postanowienia końcowe.

1.
2.
3.

Of(rta nie podlega zwrotowi.
Z t)łtułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują Żadne roszczenia przeciwko Zam
Wszelkie koszty związane ze sporządzenie m, złoŻeniem ofeńy oraz uczestnictwem W postę
ponosi \Ąłkonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

u

Załaczniki=

Załączniknr 1

opis przedmiotu zamÓwienia

sekretałz Komisji: Manena Miętus
\I},'eĄ

str. 8

Nr sprawv:

PMZI2569

2

Załączniknr 2

Formularz ofeńowy

3

Załączniknr 2a

Załącznik do formularza ofeńowego

4

Załącznik Nr 3

oŚwiadczenie \Ąl!kon awcy oferującego oryginalne częŚci zamienne

5

Załączniknr 4

oŚwiad czen ie

6

Załączniknr 5

oświadcze nte Produ cen ta certyfikowan ych częścizam ren nych potwi rdzające
row nowaŻnośĆprodukowanych eleme ntów z oryg n a nym częŚciami

7

Załącznik nr 5A

8

Załączniknr 6

\AĄl

konawcy oferującego certyfikowane części zamien ne

zamre nn
lntegra|na częścZałącznikanr 5 - Potwierdzenie rÓwnowaŹności (zamienności)
oferowanych części'

oświadczenie Produ centa o zapewnieniu dostaw oferowanych części

zamiennych

I

Załącznik nr 7

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy

10

Załączniknr B

Wykaz dostaw

11

Załączniknr g

oŚwiadczenie \Alkonawcy wspoln ie ubiegająceg o się o zamÓwienie

12.

Załącznik nr 10

lstotne postanowien ia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

NNil'\

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

str. 9
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P

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówien ia jest dostawa częścizamlennych do obudowy zmechanizowanej FRS
14131 2x2463 w iIości i rodzaju szczegółowo określonym w poniższej tabeli oraz Formutarzu

1

PODPO RA STROPN rcY M-068.01

2

osŁoNA GŁADzl STOJAKA

1 A01

OBU DOW A FAMU R FRS

70t325X1 850

o BU DOWA

413

FAM UR FRS

,l

2X2463-'l

413'l

5

2X2463-1

BLoKUJĄGA 50 F 1 9.020-0 1 .0 ,l 8 OBU DOW A FAMU R F RS 1 4t3 1 2X2463 -rl
4 BLOKADA F ,l 9. 020 -01 02.031 OB U DOW A FAMU R F RS 1 4t3 1 2X2463 -1
5 BLOKADA F19.020-01.02.03p oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
3

LI STWA

20 szt.
20 szt.
8

oDBÓJ kpl F19.020-01.02.06 OBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
8 swo RzEŃ 90x600 F 1 9.020-0 ,l -02.008 o BUDOWA FAM UR FRS 1 4131 2X2463-1
I TULEJA F19.020-01.02.009 oBUDoWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
10 TULEJA Fl9.020-01.02.010 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
11 TULEJA 959.01-05-07 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
12 TULEJA Fl9.020-01.02.021 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
7

4 szt

PRĘT 12X240 cT19-003-01_02.06.005 oBUDoWA FAMUR FRs 14131 2x2463-1
14 swoRzEŃ 45X1s8 Fl9.020-01.02.0{4 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1

16

swoRzEŃ PN-EN 22341-B-50X140X10X128 PN-EN 22341oBUDOWA FAMUR FRS

17

RYGTEL 15X190 NZ-71.003 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1

18

RAM|Ę Fl9.020-02.02'35 oBUDoWA FAMUR FRs 14131 2x2463-1

19

ŁĄczNlK F19.020-2'02.37 oBUDoWA FAMUR FRs 14131 2x2463-'|
swoRzEŃ 50x215 Fl9.020-02.02.038 oBUDOWA FAZOS FRS 14131 2X2463_1
swoRzEŃ 50x300 F19.020-02.02.039 oBUDOWA FAZOS FRS 14131 2X2463-'l
RAMIĘ Go RNE F19.020-02.02.36 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
woDztK F19.020-01.01.07 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463Jl
ocNtwo 20 F19.020.0't.01.008 oBUDowA FAMUR FRS ,t4131 2X2463-1
slŁoWNlK osŁoNY czoŁA Ś crANY F19.020-01.01-09 oBUDOWA FAZOS FRS

24
25
26

27
33
29
30
31

32

2X2463-1

2X2463-1

RYG IEL 15X115 M-068..01.01.026 oBUDOWA FAZOS FRS 14131 2X2463-1
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

Ń\

szt.

10

szt.

14131

szt.

20 szt.

2

szt.

6 szt.

20 szt.
20 szt
2 szt.

4 szt.
20 szt.
14131

swoRzEŃ 30x62 M-068.01.01.023 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2469_1
37 swoRzEŃ STOJA KOWY M-068. 01 01 .06 OBU DOWA FAMU R FRS 4t3 1 2X2463-1
38

szt.

100 szt.

33

36

'10
'10

2

swoRzEŃ z GWTNTEM M27 F19.020-01.01.011 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2469-1
BLACHA 80 Fi9.020-01-01-0,t4 oBUDowA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
swoRzEŃ 70 kpl F19.020-01.03.12 OBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
swoRzEŃ kpl99X542 F19.020.-0'1.01.16 OBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
swoRzEŃ kpl 78X530 Fi9.020.-01.01.17 OBUDOWA FAMUR FRS 14131 2x2463-1
swoRzEŃ 40x't55 Fl9.020-01.01.018 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
swoRzEŃ 48t40X1 1 7 F1 9 .020-01 .0 1 .0 1 9 o BUDOWA FAM UR F RS 1 4t3 1 2X2463-'l

BLACHA 40 M-068.01.01.020 oBUDOWA FAMUR VFRS 14131 2X2463_1
34 swoRzEŃ 29x',t23 M,068.01.01.021 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
35 swoRzEŃ 30x140 M-068.01.01.022 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1

szt

20 szt.

DZWIGN lA M-068.01.02.02 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-'l

23

10

20 szt.

15

22

szt.

b szt

13

21

60 szt.
4 szt.

o MPS kpl F19.020-01.02.04 OBUDOWA FAMUR FRS 14131 2x}46g_1

20

szt.

12

szt.

30 szt.
20 szt.
20 szt.
2

szt

2

szt

20 szt.
20 szt.
20 szt.
40 szt.
40 szt,
40 szt.
40 szt.
40 szt.
str. 1l-

Nr sprawv:

PMZI2569

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

39 ZABEZPIECZEN|E M-068.01.03.05 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
40 PRoWADzENlE slŁoWNlKA M-068.01.03.04/1 oBUDoWA FAMUR FRs 14131 2x2463-1
41 swoRzEŃ 38X110 M-068.01.03.003 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1

swoRzEŃ 45X165 M-068.01.03.005 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_'l
slŁowNlK KoREKCJlosŁoN BoczNYcH BsN F19.o2o-o3.o1'1o oBUDoWA FAMUR
43
FRS
42

14131 2X2463-1

swoRzEŃ 56 P03.349-03.011 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2453_'l
45 s lŁoWNlK ocs BsN 90/63X416 P02'804-o4'o3 oBUDoWA FAMUR FRs 14131 2x2463-1
46 osŁoNA czoŁAŚclłtlv BSN P02.804-04.05 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
slŁowNlK sTRoPNlcY WYCHYLNEJ Po2.791-o4'o5 oBUDoWA FAMUR FRs 14131
47
44

2X2463-1

48

slŁoWNlK sTRoPNlcY WYSUWNEJ P02'8o2-o4.o3 oBUDoWA FAMUR FRs

49

ŁĄczNlK P01.464-02'006 oBUDoWA FAMUR FRs

50

BLACHA p01.464-02.05.001 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
TULEJA p02.804-04.007 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1

51

2X2463-1

14131

14131 2x2463-1

swoRzEŃ P01.551-02.007 40X100 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
53 swoRzEŃ kpl 135X515 F19.020-01.02.05 OBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
54 swoRzEŃ 35X195 M-068.01.03.004 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
55 swoRzEN 30 M-042.03.006 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463_1
56

RYGIEL 15X200 NZ-71.00315X200 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2453_1

57

59

swoRzEŃ 43 F19.020-03.03.028 oBUDOWA FAMUR FRS 14l3,t 2X2463-1
swoRzEŃ 60 F19.020-01.06.006 oBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463-1
zABEzP]EczENlE sWoRzEŃ 1F'l9'o2o_o1.06.016 oBUDoWA FAMUR FRs

60

slŁoWNl K KOREKCJl TRASY 120l80x1 1 0

61

2X2463-',|

141312X2463Jl

F1

20 szt.
10

szt.

't5

szt.

4 szt.
2

szt.

2

szt.

2

szt

12

szt

60 szt.
40 szt.
2

szt.

20 szt.
50 szt.

40 szt.
14131

FRs

14131 2x2463-

1

ucHo F19.020-01.16.007 oBUDowA FAMUR FRS 14131 2X2463Jl
osŁoNA oDzAWAŁowA KoMPLETNA F19.02o-o1.o3 oBUDoWA FAMUR FRs
63
2X2463-'l

40 szt.
4 szt.
4 szt.

50 szt.
14131

64 STROPNICA KOMPLETNA Fl9.O2O-OI.O1 OBUDOWA FAMUR FRS 14131 2X2463.1

zEsPoŁ sPĄGNlc KoMPLETNY

20 szt.

40 szt.

62

65

4 szt.

70 szt.

9'o2o-o1.1 6.o2 oBUDOWA FAMUR

ŁĄczNlK UKŁADU KoREKcJl Fl9.020-01'16.01 oBUDoWA FAMUR FRs

szt

20 szt

52

58

15

F19'020-01.02 oBUDoWA FAMUR FRs 14131 2x2463-'|

1

szt

1

szt

1

szt.

ll. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe
1.
1)

2)

3)

Przedmiot zamÓwienia winien spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisÓw
prawa tj.:
Ustawy z dnia g czenuca 2011 r.-,,Prawo geologiczne igornicze" (D2.U.2020 poz. 1064 z dnia
19.06.2020.)-Ustawa o systemie oceny zgodności ( Dz. tJ. z 2019 poz. 544 tj.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2OO4 r' w sprawie dopuszczania wyrobÓw do
stosowania w zakładach gÓrniczych, wrazz pÓŹniejszymizmianami (Dz. U. z2OO4r, nr oo, poz'
1 003)
Rozporządzenia Ministra Energiiz dnia 23 tistopada 2O16 r' _,,w sprawie, szczegÓłowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych" (Dz.IJ' 2017i. poz- 1 118j

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 paŻdziernika 2008 r. W sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn(Dz.U' z200Br', Nr 199, poz.1228), Dyrektywa 2oo6t42twE.
5) ZgodnoŚÓ z DTR producenta,

4)

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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str.

1,2

-W przypadku zmian aktÓw prawnych, związanych z reatizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamÓwienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okreisie realizacji uńowy

2'

oferowany przedmiot zamowienia winien byÓ wolny od wad prawnych i nie naruszający praw
majątkowych osÓb trzecich. W przypadku wystąpieniaprzezosobętrzecią z jakimkolwier rośżcźehiem
przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorśkich, piaw własnościprzemysłowej
lub know-how przez przedmiot zamÓwienia \Alkonawca zobowiązany jest do poniesienia (zwrotu
Zamawiającemu) wszystkich kosztÓw i wydatkÓw z tym związanycń, wlicźając w to koszty zapłacone
przez Zamawiająceg o na rzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały n arusźo ne.

3'
t)

WYMAGANE PARAMETRY TEGH!IciNo-UżITKoWE P
iemnychwyrobiskach zakładÓw gorniczych
zagrozonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Elementy stanowiące przedmiot zamÓwienia_musĄ byc fabrycznie nowe, kompletne, wolne

c'

2)

3)

od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

.Zamawiający dopuszcza mozliwoŚć składania oiert rÓwnowaznych, ktÓrymi

są certyfikowane
równowazne* w stosunku do oryginalnych** pod warunkień uzyst<ańia zgoły producenta.
* RóvYnoyvażne
-elementy,
z oryginalnymi częŚci zamienne _ ceńyfikowane częścizamienne rÓwnoważne
z oryginalnymi częściami zamiennymi,.wykonane wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niz
Producent elementÓw lub jego upowazniony przedstawiciel, poódane potwierózónej ceńyfikatem oóenie

zgodnościich właŚciwoŚci

z

Wymaganiami obowiązujących

norm i

przepisÓw.

RÓwnowaznośó elementÓw dotyczy zarÓwno funkcji, właŚciwoŚói j-ak-i sposobu montażu'(gabaryty,
rozmieszczenie otworÓw mocujących itp.)

**

oryginalne częścizamienne - elementy wykonane wg dokumentacji Producenta elementÓw lub jego
upowaznionego przedstawiciela, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodnoŚci ich właściwościz
wymaganiami obowiązujących norm i przepisÓw

lll. Wymagane dokumenty, które naIeży załączyć do ofeńy:

1.

W przypadku \Ałkonawcy oferującego oryginalne części zamienne wymagane jest:
oŚwiadczenie \ĄA/konawcy, Że oferowane częŚci są nowymi i oryginainymi częściami zamiennymi
- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 3 do slwz.

2.

W przypadku Wykonawcy oferującego certyfikowane częŚci zamienne wyprodukowane Wg własnych

schematÓw, rÓwnowaŻne z oryginalnymi częŚciami zamiennymi, wymagane jest:

a) oŚwiadczenie \Ąrlkon awcy, Że oferowane elementy są nowymi, certyfikowanymi częŚciami zamiennymi

rÓwnowaznymi z oryginalnymi częściamizamiennymi -zgodnie ze wzoiem

slwz.

Załącznika Nr

4

do

b) oświadczenie Producenta

c)

ceńyfikowanych częŚci zamiennych równowaznych z oryginalnymi
częściami zamiennymi potwierdzające rÓwnoważnoŚc produkowanych elemeńtÓw z oryginatnymi
częściamizamiennymi - zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 5 do stwz.
certyfikaty zgodnoŚci oferowanych elementow z normami PN-EN 18o4-1+A1:2O11, PN-EN ,1Bo42+A1:2011, PN-EN lso-B0079-36''2016-07wydany(e) (odpowiednio do przedmiotu certyfika
Ąi) przez
akredytowane jednostki certyfikujące- zgodnie zZałączn|kiem Nr 5a do sIWz.

3' W kazdym

przypadku, o ktÓrym mówi ust. 2, gdy ofertę

składa Wykonawca nie będący producentem:

a) oŚwiadczenie Producenta oferowanych elementÓW o zapewnieniu dostaw oferowanych częŚci
zamiennych w okresie nie krÓtszym niż okres truvania umowy i gwarancji - zgodnie ze Wzorem Załącznika
Nr 6 do SIWZ.
4' oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy- zgodnie zewzorem Załącznika Nr 7 do slwz.
!V. Wymagane dokumenty,

które należy dostarczyó wrazz przedmiotem zamówienia:
Przy każdei dostawie:
1. Dokument dostawy (WZ)
2. Świadectwo Jakości \Ąłrobu
3. Dokumenty gwarancyjne
4. DeklaracjazgodnoŚci
5' lnstrukcja lub instrukcje obsługi /stosowania dla przedmiotu postępowania,
poszczególnych części składowych

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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UWAGA:

a) Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą byi waŻne w dniu
b)

c)

d
NnNi,

składania ofert.

W przypadku braku ważnościzłożonegoWraz

ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres reatizacji
1
jest
Wykonawca
zobowiązany
dostarczyć
do Węgtokoks Kraj Sp' z o'o. KWK Bobrek
1amÓwienia,
Dział Logistyki Materiałowej PHPL Bytom u!. Konstytucji 76 iktuatny/e _ óbowiązujący/e ceńyfikat/
dopuszczenie' Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyb wyrobu za'oróńwanego'przez
Wykonawcę w ofercie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktory stracił waŻnoŚć
po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszcźenia
zglodni; z-iit
b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn tezących po stionie Wyionawcy.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

str. L4

Nr sorawv: PRZZI2569

KOKS KRAJ So. z o.o
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY
INTERN ETOWEJ pOD ADRESEM : https://efo.coiq.biz

Nr

TVA

STRO,V/E

sprawy: PRZV2569

częścizamiennych do obudowy zmechanizowanej FRs {4/31 2x2463 dla potzeb
-D-oslawa
WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w roku 202t (grupa materiałowa295-27-19|

UWAGA

!
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str. 15

Nr sorawv: P

WEGLOKOKS KRAJ Sn. z o.o
Załącznik Nr 2a do SIWZ

ZAŁACZNIK Do FORMULARZA oFERToWEGo - DooRtxowe

ośwIłoczenlłl ustłterulł

1' Wykonawca składający niniejszą

ofertę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający ofertę
wspÓlną oŚwiadcza:
1) podałem cenę ofertowąoraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione
w celu nalezytego wykonania zamówienia,

przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia naleznego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu iaxtury do Zamawiaiące}o
wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. od-bioru przebmiotu zamowiónia potwieroźonólo
przez Zamawiającego'
oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SlWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie njruszi praw osob trzecich,
oferowany przedmiot. zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚione w S|WZ szczegÓlnoŚci
w SzczegÓłowym opisle przedmiotu zamÓwienia oraz lstotnych postanowieniach umowy,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. oraz
lnstrukcją dla \AĄlkonawcÓW, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv-weqlokoks.coiq.bizl,
oraz Że w przypadku zawarcia umowy' zapoznam osoby realizujące umowę
ńo stronle Wykonawcy z WW.

2) akceptuję proponowany

3)
4)
5)

6)
7)

lnstrukcją.

2' oświadczam,Żel.

a) posiadam niezbędnąwiedzę i doŚwiadczenie,

b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamowienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania określonejdżiałalnoŚci lub czynnoŚci związanej

z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jeŹeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3' oświadczam,Że:

a) nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
b) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarli układ zatwie1d1ony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie-przeńou.|e zaspokojenia
wie rzycie i poprzez kwidację majątku u padłe go.
4. DziałĄąc w imieniu \ArlkonawcyA//ykonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
l

1)

jestem:*

tr
tr

2)

l i

czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP:

zwo,nionym

;;;;"; ;;;;' ;,":ff*,'J'

do wvstawiania raktur'

moim właŚciwym urzędem skarbowym jest:

nazwa
adres

5.

w
*

posiadam status:*

tr
tr
tr
tr

mikro przedsiębiorcy
małego przedsiębiorcy
średniegoprzedsiębiorcy
dużego przedsiębiorcy

rozumieniu ustawy

z

w transakcjach handlowych.

dnia

8

r. o

przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom

wybrać właściwąopcję

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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str. 16

---oświadczam,

6

Że informacje znajdujące się na

stronie

strona nr

strona nr

..

... '.

'

. . .. .,

... ...

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia ,16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. zzOżOr. poz. 1913.),tj. spełniają

łącznie trzy warunki:

informacja

1)

ma charakter

.......1... **(techniczny, technologiczny,

przedsiębiorstwa lub posiada wańoŚÓ gospodarczą),
nie została ujawniona do wiadomoŚci publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci'

2)
3)

organizacyjny

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnośc objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa
Ad. 1

...

4d2...
Ad 3

...

"-'wypełniÓ jeŻeli dotyczy

7. oświadczam,żejestem związany ofeńą przez okres 60 dni.
Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w pkt. ..'..
Nazwa nr dokumentu
nr strony w ofercie

1......

2.

SIWZ

(oświadczenia):

......

3......
A

5.

... ...

6.... ...

7.

....

B.

... ...

9.

... ...

10.... ...

E_malldo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo
(proszę wpisac aktualny adres)

)

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
d o re

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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KRAJ

z

Załącznik Nr 3 do SIWZ

MiejscowoŚÓ
N

azwa \A|

dnia

kon awcy s kład ająceg o oświadczen i e:

Adres siedziby:

-

ośWADczEN

l E WYKoNAWcY oFERUJĄcEGo
oRYGINALN E czĘśctzAMIEN N E- PRoDUcENTA
MASZYNY lURZĄDZENIA, KToREJ / KToREGo PRZEDMIoTzAMoWlENlA DoTYczY

Dostawa częścizamiennych do obudowy zmechanizowanej FRs 14131 2x2463 dIa potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 202,|
(g ru pa materiałowa 295-27 -,l9)
nr sprawy: PRZZ2569

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że częścizamienne oferowane w części
zamówienla (zadaniu) nr ...
formuIarza ofeńowego' są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi ujętymi w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienla

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

*

oryginalne częŚci zamienne - elementy wykonane wg dokumentacji Producenta zawartejw DTR obudowy
zmechanizowanej

sekretaĘ Komisji: Mazena Miętus
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str. 1B

Nr sorawv:

WEGLOKOKS

Sp. z o.o.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

MiejscowoŚc:

.

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczen ie
Adres siedziby

oswlA DczEN lE WYKONAWCY OFERUJĄG EGo CERTY-FI KoWAN.E czĘśclzAMlEN N E
WŁAs NYc H sc H E MATOW - RoWN oWA ŻNe zb Ryo HR I-tvylvu
czĘścIAMIzAMIENNYMI-

VVYP Ro D U KOWAN E WG

l

Dostawa częścizamienny-ch_do obudowy zmechanizowanej FRs 14131 2x2463dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w roku 2021
g ru pa materiałow a 295-27 -1 9|
nr sprawy: PRZZ2S69
(

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam,że częścizamienne oferowane w części
zamówienia (zadaniu) nr...........''.....'. formularza ofeńowego są nowymi, ceńyfikowanymi-częściami
zam ien nymi, równoważnym i z oryg i naI nymi

częściamizamiennymi, prod u kowanymi przezi

wpisać nazwę producenta ceńyfikowan ych częścizamiennych oraz adres siedziby

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

*

RÓwnoważne z oryginalnymi częścizamienne - certyfikowane częścizamienne rÓwnoważne
z oryginalnymi częściamizamiennymi, wykonane Wg własnej dokumentacji przez podmiot inny niŻ
Producent elementÓw lub jego upowaŻniony przedstawiciet, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie
zgodności ich właściwości
z wymaganiamiobowiązujących norm i przepisÓw. RÓwnowaŻnośĆ elementow
dotyczy zarÓwno funkcji, właściwości
jak i sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie otworow
mocujących itp.)

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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str. 19

P

KOKS
Załącznik Nr 5 do S|WZ

MiejscowoŚÓ:

, dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie (Producenta certyfikowanych częŚcizamiennych):

Adres siedziby:

oŚwnoczEN

IE PRoDU

cENTA cERTYFIKoWANYcH czĘŚcI zAM
ORYGINALNYMI*

lEN NYc H

RoWN9WAżNY6H z

Dostawa częścizamiennych do obudowy zmechanizowanej FRs 14131 2x2463 dla potzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 202'| (grupa materiałowa295-27-19)
nr sprawy: PRZV2569
Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych częścizamiennych oŚwiadczam, ze:

1. Przedmiotem ofeńy są produkowane przez podmiot ktÓry reprezentuję, fabrycznie nowe, certyfikowane
częścizamienne równoważne z oryginalnymi częściami zamiennymi, wykonańe wg własnej dokumentacji,
ktÓre mogą byĆ stosowane w:
naleŹy wpisać rodzaj urządzen
produkcji
nalezy wpisaÓ producenta maszyny

2. ZgodnoŚĆ oferowanych częŚci

z

l uządzenia

odpowiednimi normami bądŹ dyrektywami potwierdzają posiadane

ceńyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki cóńyiiru;ące.
3. RÓwnowaz19śÓ (zamiennośc) oferowanych częściz oryginalnymi, katalogowymi częŚciami zamióńnymi
ujętymi w DTR/|nstrukcji uzytkowania maszynylurządzenia, ktorej/ktorego przedmiot zamówienia dotyózy,
zgodnie zzałącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oŚwiadczenia, została potwierdzon a przóz
nas stosownymi obliczeniami oraz badaniami. RÓwnowaŻnoŚÓ elementÓw hydraulicznych dotyczy zańwno
funkcji, właŚciwoŚci jak i sposobu montazu (gabaryty, rozmieszczenie otworów mocujących ,
$rzyiączy, itp.)

4. Stosowanie oferowanych częŚci zgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamiennośii, o którym ińowó
w ust. 3 niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszyny/
urządzenia, w ktÓrej/ktÓrym będą zastosowane, jak równiez nie spowoduje wytworzenia nowe1 masźyńy
lub urządzenia'

5. oferowane częścizamienne mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach gorniczych w

przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

pieczęć i podpisy osoby / osob upoważnionych
u ce nta ce rtyfi kow a n ych cz
ę ściz a m i e n n ych

do reprezentowania P rod

Równoważne

z

z

oryginalnymi

częścizamienne - certyfikowane częścizamienne

oryginalnymi częściami zamiennymi, wykonane wg własnej dokumentacji

równoważne

pzez podmiot inny niż Producent

elementów lub jego upoważniony pzedstawiciel, poddane potwierdzonej certyfikatem ocenie zgodności ich

właściwości
z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. Równoważność elementów dotyczy zarówno funkcji,
właściwościjak i sposobu montażu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw mocujących itp.)

Sekretałz Komisji: Mazena Miętus
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str. 20

P

Załącznik Nr

5a

Integralna częścZałącznika nr 5

Potwierdzenie równoważności(zamienności) oferowanych częściz oryglnalnymi, katalogowymi
częściamizamlennymi ujętymi w DTR / instrukcji użytkońania maszyny t ińąażenia, której l itorógo
przedmiot zamówien ia dotyczy
dotyczy: Dostawa częścizamiennych do obudowy zmechanizowanej FRs 14131
2x2463dla potzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa295-27-19)

nr sprawy: PRZZ2S69
L.p.

wg
formu-

larza

Nazwa częścizamiennej według

formulaza ofeńowego

Nr rysunku
producenta części
zamiennej
oryglnalnej
katalogowej

Nr rysunku
równoważnej części
zamiennej

Nr

ceĘfikatu

,l

2.

3.
4.
5.
6
7

9
10.
1'|..

pieczęć i podpisy osoby / osob upowaznionych do reprezentowania producenta
ceńyfikowanych częŚci zamiennych

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sorawv:

WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 6 do SIWZ

MiejscowośÓ:-

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie:

Adres siedziby:

ośWlADczENIE

E

tr

Producenta ceńyfikowanych oryginalnych częścizamlennych ujętych w Specyfikacji lstotnych
Warunkow Zamowienia lub jego upowaznionego przedstawiciela

n) **)

Producenta ceńyfikowanych częścizamiennych rÓwnowaznych
zamiennymi ujętymiw Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamówienia *)

dotyczy: Dostawa częścizamiennych do obudowy zmechanlzowanej

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku

FRs

z

oryginalnymi częściami

14131 2x2463 dla

potzeb

2021 (grupa materiałowa295-27-19|

nr sprawy: PRZA2S69

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częŚci zamiennych oŚwiadczam, ze zapewniam

\Af konawcy:

wpisaÓ nazwę \A|konawcy składającego ofertę oraz adres siedziby

tr

realizację dostaw oryginalnych częŚci zamiennych ujętych W Specyfikacji lstotnych WarunkÓw

Zamowienia, w okresie nie krotszym niż okres tnłania umowy,

*)

tr realizację dostaw certyfikowanych częŚcizamiennych rÓwnoważnych z oryginalnymi częŚciamizamiennymi
ujętymi w Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia, w okresie nie krotszym iz okres trwania umowy.
*)

(pieczęc i podpisy osoby

/ osÓb upoważnionych do reprezentowania
podmiotu składającego oŚwiadczenie)

UWAGA! ZłoŻenie oświadczenia przez upowaznionego Przedstawiciela Producenta musi byÓ poparte

pisemnym upowaŹnieniem Producenta do działaniaw jego imieniu.
Sekretan Komisji: Marzena Miętus

str.22

Nr sorawv: P

*|

**)

569

zaznaczyó właściwe
Upowazniony przedstawiciel (definicja) - naleŻy pzez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowoŚci prawnej, mającą sieożiuę'na
terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Forozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym upowaznionąprzez produceńta
na piŚmie do działania w jego imieniu (definicja zgodna z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 roku
o systemie
oceny zgod ności _ j't. Dz'U.20 1 0' 1 38' 935 z pÓŻn. zm.).

Sekretan Komisji: Mazena Miętus
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

str, 23

Nr sorawv: P

WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 7 do SIWZ
oświadczen ie dotyczące przedmiotu ofeńy
UWAGA: W razie ootrzebv wvpełnió dta każdei pozvcii/ zadania oddzieInie

1)

Wykonawca' a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa iadres)

Ż) Nazwa

wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3)

Producent wyrobu

4)

Posiadane dokumenty, odniesienia:

oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa poIskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w póazińnych wyrobiskach źakładów
górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
oświadczam,ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym

tj

Qeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określającrodzaj opakowania)
*)W przypadku
braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako
o p a kow a n i e j ed n o ra z owe n ie pod l eg aj
ące zw rotow i. "

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osob upoważnionych

do reprezentowan ia Wykonawcy)

N\

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

str.24

P

Załącznik Nr 8 do SIWZ

VVYKAZ WYKONANYCH/VIIYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich tzech lat przed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres \Ąlkonawcy
Data:

...

Wańość
zamówienia netto
zł
Lp.

Pzedmiot

zamówienia

(w okresie

ostatnich
3 lat przed
upływem terminu

składania ofert)
(jezeli dotyczy)

Data
dostaw
(nalezy
podaÓ:

dd/mm/rrrr
lub okres
od
dd/mm/rrrr

W

Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

dd/mm/rrrr)

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy

(w przypadku

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego
potencjału)

do

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia nalezy rozumieć jego odbiÓr'

-

Podmiot
wykonujący
zamówienle*

w

Nr

strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzając
y nalezyte

wykonanie
dostaw)

kolumnie Data wykonania wpisaĆ

,,do nadal",
podając wartoŚc zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. - jezeli dotyczy

Do wykazu naleŻy dołączyĆ dokumenty potwierdzaiace, że podańe w wykazie dostawy zostały
wykonane należycie lub są wykonywane nalezycie'

W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, \Ałkonawca składający ofeńę zobowiązany
]
jest udowodnic Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami ńiezbędnymi do róalżacji
zamÓwienia, ń
szczegÓlności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie iycń podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

u

powaz

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

N\Ą

n
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Załączn|k Nr 9 do SIWZ
MiejscowoŚĆ

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

ośWnDczEN IE vVYKoNAWcY WsPoLN
s!Ę o zAMoWlENlE

IE

U

Bl

EGAJĄGEGo

oświadczam, ze:

1)

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłościlub likwidacji oraz
ogłoszeniu upadłoŚci zawarłem układ zatwie1dzony prawomocnym postanowieniem sądu,
'j układ

o.

2)
3)

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubeżpieczenie-społeczne izdrowotne albo

zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na iaty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia'

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

Wypełnia każdy z Wykonawców wspolnie składających ofertę.

irl
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Załącznik Nr 10 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ

z o.o.

Umowa
zawarta w dniu .... . ...
Y le!?rach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ',Umowa,,):
WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. 41-g4o.Piekary
ŚĘskie,' ul.'oeń'.lerźó!ó Ziętka, zarejestrowaną

y

Sądzie Rejonowym w-Gliwicach, X \AĄldział_Q99g9larcży i wpisaną oo rra1ońógo itejestru
sioowego _
l9j9s!ry _ P_rzedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618,' Nlb 653-ooo-4b-65," REGoN 2700g4633
BDo 000012274,wysokośc kapitału zakładoweg o: 173'321.ooo,oo zł, zwanąw treŚci u.ońv
ż"'"*ńją"ń,
w imieniu i na rzecz, ktÓrego działają:

2.

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

a
Firmą:

'''
'., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
'... wysokośÓ kapitału zakładowego ... ... .., PLN.,
imieniu i na rzecz którego działają:

zarejestrowaną W............ pod numerem KRS
identyfikacyjny

NlP

...

',

REGON

zwaną w treści umowy ,,Wykonawc4'', W

s1.

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. Protokół końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego
w trybie konkursu ofeń pn.: Dostawa części zamiennych do obudowy zmechanizowanej FRs 14151

2x2463 dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. KWK gobrei-Piekary
-'l g) n r sprawy- ( P RzZ2569)
2. oferta złoŻona przez \A/ykonawcę'
3. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (SIWZ).
mate riałow a 295-27

w roxu źozt (grupa

s2.

1.

2.
3.

Prze4miot uĘowv
Przedmiotem u'9ryY j99!_dostawa częŚcizamierrnycrloo ooudowy zmechanizowanejFRS .l4l31 212463
dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekaryw roku 2021 (grupa materiałowa 295-

27-1e).

\Ą/ykonawca oŚwiadcza,
Załącznika nr 1 do slWZ.

ze Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom

Zakres świadczenia wynikający

w ofercie \A/ykonawcy.

z

niniejszej umowy jest tozsamy

ze

zobowiązaniem zawańym

s3.

Gena i warunki płatności

1.

Wartośćumowy nie przekroczy:
1) Wańośćnetto .'........ ......'.''zł,
2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
2. Suma wartoŚci zamÓwień wystawionych przezZamawiĄącego nie moze przekroczycwartoŚci
umowy.
Wartoścodebranego towaru, ktÓrą zapłaciZamawiĄący źosta-nie ustalona w oparciu b ceny jednostkowe
netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia'
3 Ceny jednostkowe netto _zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy
4' oferowany towar jest fabrycznie nowy,.wolny od wad prawnych i tizycznych inienarusza praw
majątkowych osób trzecich oraz jest zgodny ze złozoną ofertą. Ńprzypaoiu
wyitąpienia przez oiooę
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmioi zamówienia, Wykonawca
zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze
ponieŚĆ wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacońe przez ZamawiaBbegl 'na
rzecz

5.

6.

'
B.
7

osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.
Wartośćumowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o', w tym lltb aukcji ele-t<trońiczne1

(art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, ńoszty
dostawy
do magazynow Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czaśtranspońu oraz koszty
opakowania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.

Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji
umowy.
Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staranności,_z uwagi nj charakter pńwadzone; oźiałatnosti
nie zapewnia realiza.cji umowy w pełnym zakresie. W przypadkJ, tiedy zrealizówana faktyózna
wańoŚc
umowy netto będzie niższa od wańoŚci netto umowy, \Ąfukonawcy nie przysługujó jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizońaneJ izęściumowy.
W sytuacjach powodujących koniecznoŚÓ odbioru towaru pzeż zamawiającego z winy' \A|konańcy,
ZamawiĄący obciązy Ękonawcę kosztami transportu w wysokoŚci poniesionej pzózzamańa.;ącógo.
Dla określenia iloŚci oraz terminu dostaw, ZamawiĄący sxłaoae bęózie \A/ykonawóy s"tosowne
zamowienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby pzekazywania zómÓwień \A/ykonawcy

pzez Zamawiającego:

1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamówienia w Portalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamówienia faksem, lub

9.

3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie

pdf.

W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej zamowienia publikowane będą w
,,Pońalu

Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamowienia. operacja ta połĄczbnó jest z
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwiónia na wsi<azany przez
\AĄkonawcę w złozonej ofercie (w pzypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
10. Zamawiający jest uprawniony do doręczenia \A/ykonawcy zamÓwień nie pozniej niz w ostatnim dniu
obowiązywania umowy.
11. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające wymagań
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przez Zamawiającego,
12. Faktury za realizaĄę przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiać będzie'Zimawiającemu w terminie
wynikającym z właściwychprzepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwierdzon ego przez (nagazy n Zamawiającego
13. \AĄlkonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzelelny' zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem śtosowanym
w Polskiej Klasyfikacji \A/yrobÓw iUsług (PKWiU)lub kodem CN,-ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna byĆ zgodna z nazwąasortymentu okreŚlonego w umowie i zamÓwieniu.
14. w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośc wobec
Zamaw iającego za rea izacj ę p rzed m otu u mowy.
15 W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleznościjak izobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomięd.zY Zamawiającym, a liderem......t..........Rozliczónia pomiędzy członkźmrkonsorcjum
z tytułu realizacji umowy odbywaÓ się będą w ramach ich wewnętrznycir uzgodnień, bez udŻału
ZamawiĄącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje
roszczenia pozostałych członków konsorcjum z tytułu naleŻnego wynagrodzeniaza realiźację pizeońioiu
l

16.

i

umowy.

W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze
wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych nalezńosói jak i zobowiązań
odbywaÓ się będą wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a przeóstawicielem Wykonó*cy okreŚlonym
-tA,ykonawcami

w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi
z tytułu
realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnióri,"n-ez udźiałuZamawiająóego
a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego wbfercie i/lub umowie przedstawicieia
Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotÓw będących Wykonawcami z tytułu naleznego
wy nag rodze nia za rea izację p rzed m iotu u mowy.
17' Fakturę naleŻy wystawic na:
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 przesłJć na
io'yzsry adres.
'18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie
o przesyłaniu faktur drogą elekiro nicrnĄ,fakturę naleŻy
wysyłaĆ na adres wskazany w porozumieniu'
l
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19. \Alkonawca jest zobowiazany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa W
ust. 11, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
20. Faktury muszą byÓ wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraÓ numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonymprzezzamańia;ącego óraz numer
zamÓwien ia Zamawiającego.
21' Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez \A/ykonawcę
na fakturze.

z

22. Termin płatnoŚci faktur dokumentującycŁ zobowiązania wynikające
umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego' rnryr<lucźj się stosowańie z'aliczek przedpłat.
i
23' \Afukonawca dokona zarachowania wpłaty cenylwynagrodźenia
kolejnoŚci na pobżet
ńi"ń.'ói
naleznoŚci głÓwnej wskazanej w tytule przelewu (ań' 451ś1 KC nie stosuje się).
24. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wśkazywany kazóoraźowo tylko iwyłącznie
na

'

fakturach.

25. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie
{oprr.e. złozeńie zamawia;ąi:eńu
faktury korygującej.

26. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymiz umowy (naleznoŚÓ głÓwna, naleznoŚc uboczna,
W
tym odszkodowania, kary umowne i inne), W tyń'w szczególności zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciąŻenie, zbycie) wymagają pisemnej zgoJy Zamawiającego poo'
rygorem
niewaŻności.

27. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej

treŚci:

,,RozporządzaniewierzytelnoŚcią Wymaga uprzedniejzgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.'''
28' Zapłata faktury k9voujaceJ nastąpi w terminie oo śooni-kaleńoarzowych oó oaty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niŻ w terminie płatnościfaktury piónłotnej.
29. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wieźytelnościwymagalnych

i

niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje srutet<

Zamawiającego o potrącen iu'

z

cńwilą-doręczenia oŚwiadcźenii pźez

30' Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciąŻenia rachunku bankowego
Zamawiającego'
31. \Ąlkonawca oŚwiadcza, iŻ numer rachunku rozliezeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiern dla
ktÓrego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. _ Piawo bankowó (Dz. U. 2oi2o'18g6
tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony
do złoŻenia zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z dnia zo sierpńiats97 r. brdynacja
podatkowa (Dz. U. 2020J3251J.).
33. Zamawiający oświadcza, że:
czynnym podatnikiem podatku od towarÓw iusług o NlP 653 ooo 48 65,
1) jest
jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienvszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
2)
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2o2o.935 tj.)
34. \A|konawca oświadcza, Że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur/ lub jest zwolnionym pódatnikiem podatku od towarÓw i usług
2) jego właściwymurzędem skarbowym jest:''.
3) posiada status
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2O13r' o
przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2o2o'935 tj').
35. JeŻeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem pooairu od towarÓw i'usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistńiónia
zmiany.

36. W przypadku zmiany w.łaŚciwych urzędow skarbowych Zamawiającego i/lub \Afikonawcy kaŻdaze Stron
,
zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o-zmianie w terminie oó z oni oo oaty
;e1
dokonania.

37. Zamawiający oświadcza, Że będzie realizować płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, tzw. split payment
38. Strony'zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktoryrn mowa
w ust. 33,34 powyzej.
39. Przedmiot zakupu moŻe zostać sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego' W takim przypadku Ękonawca pozośtanie źobowiązanv wzgtędeń Zamawiającego
w zakresie:
1) obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji,
Sekretan Komisji: Manena Miętus
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montaŻu' uruchomienia' ewentualnych szkoleń w zakresie

obsługi przedmiotu Umowy,
Wymaganych
warunkÓw technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
9)
4)
odpowiedzialnoŚci z tyt' kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązków o
ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postępowaniu/umowie.
W przypadku opÓŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewehtualnych oósetek oęożi" pł"dmiotem
odrębnych negocjacji.

40

1.
2.
3.

s4
Umowaobowiązywacbędzie

ZamÓwienie nie moze byc doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania
umowy
Termin realizacji dostaw - .........od daty wyśłaniazamÓwienia drogą eleLirońic'ną.

s5

1.Wykonawcaudzleladatydostawydomagazynu
Zamawiającego.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne'
3.

Termin zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
W przypadku dostarczenia towaru wa.dliwego, w tym z wadą
lkrytą, ZamawiĄący złoŻy \A/ykonawcy
pisemną reklamację. \Ąkonawca zobowiązany jest w terminie-oo
s oni roboczvch, pod ryoorem

naliczenia kar umownych, reklamację rozpatizyÓ

4.
6'

i

udzielić ZamawiĄącemu pisóńń"i oońóiłi"ó'i

czy reklamację uznaje i wskazaÓ sposób jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczynaod dnia nistępnego po
dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczn ą, przez Zźmawiającego reńlamacji do rAłkoija*óv. '
Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uzytkowania dostarczońógo-towaru z pbwodu *"J'io.l"ną
p rzeprowadzone og lędz ny w o becn oŚci przedstawiciela \Ą!
ko n awcy'
W przypadku uznania reklamacji \AĄlkonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uzn_ania reklamacji, towar wolny od wió, pod
rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z zapisamig 10.
W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŻe zleciÓ wykonanie
badań specjalistycznej jed nostce badawczej.
i

7.
8. W

przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
\Ąkonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w ierminie óo 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami$ 1d.

9.
1.

?3'

\Ą|sokoŚć kosztow badań określikaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
\AĄlmieniony w ramach gwarancji towar winien zostac objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach
jak przedmiot Umowy.

s6

Badania kontrolne
Zamawiający zas.trzega sobie prawo przeprowadzania w oowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodn"osci z
deklarowanymi pzez \AĄlkonawcę umowy parametrami teihnicznymi ijakościowyńi oraj wydanymi

certyfikatami przez:
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do ceńyfikowania wyrobÓw, lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydan e przezjednostkę uprawnioną
do ceńyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarÓw sianówiącyóh przbomiot uńoi"y.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw o6i{tycń kontrolą.
Pobranie probki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim ońiu roooczym licząc od daty
zawiadomienia \A|konawcy drogą faksową lub elektronicżną'
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

2) numerze dowodu dostawy partii materiałów lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym

3) magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana próbka towaru'
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych ijej wielkości wskazując jednoczeŚnie Jednostkę, ktorej
zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie

4'

reprezentaływnej partii towaru, do czasu pobrania próbki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozliwiaj{cy ingórencję osÓb trzecich odpowiada
Zamawnający.
\A|.konawcy przysługuje piawo uczestniczenia w pon'leraniri
|ronti towaru do badań oraz jej oznaczenia
w dogodny dla niego sposÓb.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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\AĄlkonawcy i Zamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym
i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓĄ mowa w ust' 1.

_ Z pobrania probki towaru do
5.
badań _kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawierający,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktory podpisują:
1) Kierownik Działu GospodarkiMateriałowejiMagazynowejlub osoba przez niego wyznaczona,
'
2) przedstawiciel\A/ykonawcy umowy.
6. Protokoł, o ktorym mowa w ust' 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. orygin ał zatrzymuje
,

7.

Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedsiawiciel \Ą/ykonawcy o-becny przy pobieraniu prÓbek
tówaru
do badań.
W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela \ĄA7konawcy przy pobieraniu prÓbki towaru
do badań,
protokoł, o którym movva w ust. 5, sporządza się bez;ego pódpisu, a u|t<onawcy
nie przysługuje prawo
-po

n a zastrzeŻeń d oty czących s poso bu jej
b iera-n a.
Przekazanie probki do badań jednostce wymienionej w ust' 1 następuje za potwierdzeniemlodbioru
wskazującym datę odbioru, ilośÓ i nazwę pizekazanego do badań tońalu oraz nazwisko
i imię osoby
odbierającej probkę do badań.
9. W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa W ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośÓ prÓbki towaru z wymagańiami okreśionymi w ust. 1, zamawiiająpy
n_iezwłocznie poinformuje o tym fakcie \AĄlkonawcę, drogą faksową lub el'ektroniczną
'10' W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrych ńowa-w
ust. 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od
daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚcirÓwnejwielkości nieroz'chodowanej
dostaw,'
o
ktorej mowa w ust.
pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie i zapisami'g 10, z
_3
zastrzeŻeniem ust. 12,
2) Ękonawca, na podstawie faktury wystawionej pzezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego do
badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego babinil oraz ich pzepiowaoż"."lńó;.i"

B'

wn es ie
i

i

i

.

opinii,

11.
12.

13.
14.

3) Zamawiający moze zleciÓ, powtÓrne badania kontrolne prÓbki tozsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
4) \Afukonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich pr'eprowadzenia iwyo'ania oiińi,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw'
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktÓrej mowa w ust. '1 mogą stanowic przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po
stronie \Alkonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
- obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznejjednostki
Towar
badawczej, o ktÓrej mowa
w ust' '1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transpońem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednośtkibadawczej' o ktorej mowa
w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz fodjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontazu i wytranspońowaniu tońaru z d"ołrr kopalni, ńosźtbmi
wynikającymi z wy-Żej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o sporządzo ną przez niego kalkulację kosztÓw
W czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do prźprowadzenla, w uzgodnionym z
\A/ykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno _ organizacyjnych
ońz zgodnosci
p_rocesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami.
W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprócz upowaznionycń przedstawicieli Zamawia)ącego mogą
uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwniez przedstawiciele akredytowańó; jeonoj*i
certyfikującej.

1'
2.
3.
1
5.
9
'
7

s7

Obowiazki Wvkonawcv

\Ąłkonawca zobowiązany jest dostarczye prżeomiot zarnowienia zgodny ze złoŻonąofeńą.
Dostarczenie wzPz \Ąrlkonawcę towaru nastąpi do wskazane*go przez zamiwiĄąćego miejsca
w terminach określonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 oó tg.oo, chyba, ze uzgoóniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostaĆ wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczaiówo przyjętym
dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.
\A!konawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem własnym i na koszt własny do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - piekary, Ruch Bobrek.
Towar winien byc.oznakowany W sposÓb umozliwiający jego łatwą
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.Realizacja dostaw odbywaĆ się będzie na podsławie zamowień wystawiony ch przez kopalnię.
Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określo n,y, prr"i żińawia;ącego
z naleŻytą starannością..Zamawiający, pomimo dochowania naleźytej
u'"ii ń"
charakter prowadzonej działalnościnie zapewnia realizacji zamÓwiónió w pełnym

-

starannbści,
'
zakresie.

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw w ramach poszczegolnych
pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
zastzeŻenńm,'ze
całkowita wańośÓ dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że ceny' jednostkowe poszczegolńyóń
pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
o przygotowaniu towaru do dostarczenia, \AĄlkonawca zobowiązuje się powiadomic Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecznych poWstałych
w wyniku procesu produkcji z materiałów dostarczony ch pzez \A/ykonawcę'
Koszty odbioru powyzszych
odpadow ponosi \Ałkonawca
11' Brakiw dostawach.towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac
-oo
Ękonawcy do wiadomoŚci pisemnie
lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni roboózyclr
iirl ujawniónia' rłryńońawca winien w ciągu 3
dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakÓw w towarze'
12' Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za

z

9'

niedostarczony.

13' Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw,

\Ą/ykonawca zobowiązany

jest dostarczyc do magazynu

Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobÓw sporząd_zone W języku poisńim ootuńeniy,
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okieślonych

|rzózzżnawiającegó:

potwielĘicó

Przy każdej dostawie:
1. Dokument dostawy (WZ)
2. ŚwiadectwoJakości\AĄliobu
3. Dokumenty gwarancyjne
4' DeklaracjazgodnoŚci
5. lnstrukcja lub instrukcje obsługi /stosowania dla przedmiotu postępowania, dla jego
poszczegolnych częściskładowych
14 Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
15' \AĄlkonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własńym transportem i na własny koszt.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elóktroniczną o mozliwości odbioru opikowan
w terminie:

1) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy bębnow po linach, kablach i przewodach, (eżeti dotyczy)

2) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań. (jeŻeli dotyczy)
16. JeŹeliWykonawca po upływie 70 dniod dnia powiadomienia o moŹliwoŚclodbioru opakowań zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \ĄĄlkonawcy na koszt

2)

zgodnie z cennikiem przewoŹnika,
unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt \Af konawcy.

\Alkonawcy,

s8

1' Zamawiający zobowiązany jest

_
2.

3.
4'

Obowiazki Zamawiaiaceqo

do wystawiania zarnÓwien, kt,cre będą podpisywane lub przekazywane bez
podpisu (w przypadku zamowień elektronicznych) przez osoby upowazniońe ze Strony Zamańia';ącego.
Zamowienie winno określać:
identyfikatoryumowy,
sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia
datę i numer zamówienia,

1)
2)
3)
4) przedmiotzamówienia,
5) iloŚci ijednostki miar,
6) ceny jednostkowe netto,
7) ogÓlną wańoścnetto zamÓwienia
B) termin realizacjizamÓwienia,
9) miejsce dostawy,

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialnąza realizację umowy są osoby wymienione w zawańej
u mowie u b branzyst a spoządza1ący za mÓwie n ie.
Zabezpieczenie środkÓw technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.
l

.
Zakres rzeczowy zgodnie

se

Zakres rzeczowv pzedmiotu umowv
zZałączniklem nr 1do slWZ

s10
W
'1

)

niewykonania lub nienal"t
ca zobowiąza ny jest zapłacić Zamawiając"' ó t" u mowne
ry

111ie
Wy kon aw

:
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WysokoŚci 10% wańoŚci netto niezrealizowanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy
z powodu okolicznoŚcj, za ktÓre odpowiada \Ałkonawca, w tym pizypadku nie'ńj zastosowania lit.
b
"od
i lit. c w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpienia
umowy,
b) w wysokości10% umownej wartoŚci netio towaru okreŚlónego kazdora.bwo *
niezrealizowanej
częścizamowienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienń z powodu okolicznoŚci, za
ktore
odpowiada Wykonawca,
c) w wysokości 0,2% umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo W zamÓwieniu,
nie
dostarczonego w terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia
towaru. orzv
czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚcio,5%. W p12vó"or.u
o;f|;itń";;
braku realizacji zamÓwienia lub jego części, w śytuacji gdy nie odstąpiono dJ;;ily'
il d;;fi;
rÓwna jest wartościniezreali-zowanego zamÓwienia. zd oótinitywny
orjt realizacji iamÓwienia lub jego
9zęściuznaje się w szczegolności oświadczenie Wykonawcy o odstąpieniu od realizaĄiźiń"*ilł"
lub jego części oraz sytuację, w ktÓĘ kwota kary umownejziytułu
zwjoki w realizacji
-- _- zamÓwienia lub
jego częściosiągnie wańoŚÓ niezreaLizowanegozamÓwieńia
luo Jego częŚci.
..
d) w wysokości 0,2% wartoŚci netto towaru zgłosźonegodo reklamacji zarźzay rozpoczęty
dzień zwłoki
w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczńści, o ktÓrych mowa
W śs
s,
e) w wysokoŚci 0,2% wartoŚci netto podlegającego wymiańie towaru za_dv
''.i.
dzień zwłoki
(w przypadkach okreŚlonvgn w s s ust' s lun zórl
2) Zamawiilący zobowiązuje się zapłacićuryTonawĘ r:ary umowne:
a) w wysokoŚci 107o umownej wartoŚci neito towaiu określonego kazdorazowo wniezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powo-du okoliczności, za
które oopowiaoa
Zamawiający,
b) w wysokoŚci 0,1% umownej wańości netto zamÓwionego i nieodebranego z winy ZamawiajĄcego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opÓznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest
do
u innego kontrahenta towarÓw, których iloŚÓodpowiada iloŚci towarÓw ź óóstarczenień ńtorycn
1_qbycia
Wykonawca się opoznia. W przypadku, gdy zakup towaiÓw zostanie dokonany za cenę wyzszą
od cóny
wynikającej z wiąŻącei Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę róznlcą pomi{ozy
beną, pó
iakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązująóąw umówie.
Zamawiający niezaleznie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od \ĄĄlkonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańości faktycznie poniesionyc'h strat oraz uiraconycń
W

korzyŚci.

4
5

6

W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, Wezwanie dó zapłaty
stanowic będzie nota księgowa.
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wśzystkie informacje niezbldńe dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i piecźęcią imienną oraz tirmowąilub
2) {atę przyjęcia do magazynu pańii towaru depozyto,Jvejo, potwierdzoną pisemną informacją
Zamawiającego, przekazaną \Alkonawcy, lu b
3) datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposob opisany w pkt' 1
Zanaliczanie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie.

s11
odstapienie od zamówienia

Wsytuacjikiedynieodstąpionoodumow@eodstąpicodrealizacjizamÓwienia

1przyczyn lezących po stronie \Arlkonawcy

i

naliczyc kary umowne zgodnie z pośtanowieniami

$ 10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
1) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) 9trzymaniaprzezZamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partiitowaru,'co do
ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
3) ggy kwota kary umownejz tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklimaó;iwyliczona zgodnie z 10 ust.1 pkt
$
1 lit. d, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
4) gdy-kwota kary umownej z tytułu zwłokiw dóstarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z
s 10 ust'1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,

-

-' nabycia przez Zamawiającego
5)

2

u

innego kontrahentj towarow, W ilościwyspecyfikowanej
Ękonawca się opÓznia.
^
odstąpienie
Zamawiającego. od realizacji zamÓwienia z pi.ycryn leząbycn po stronie
Ękonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z foim puewidzianv.ń oi" przekazywania
zamÓwień uwaza się
w niezrealizowanym.zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem

za skuteczne.
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Dopuszcza

się

odstąpienie

od

realizacji zamÓwienia

po

aZamawiającym. Wtakim przypadku nie nalicza się kar umownych.

uzgodnieniu między \Ą/ykonawcą

s12
I

2

3

Zamawiającemuprzysługujeprawo"omunc(odteraz)wprzypadkunaruszenia

przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagrozenió oózpieczeństwa
mienia

Zamawiającego lub zd.rowia, zycia pracownikóń. Prawo to Zamawiając!
wyt<-oĘwae w ciągu 30 dni
od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez \Ąfukonawcę'o.e
przepisÓw prawa skuiiu;ących
powstaniem wlw zagr.oŻeń. W takim przypadku \A|konawcy przysługujb
wynagroozenie nalezne mu z
tytułu wykonania częściumowy.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX
nunc (od teraz)

w przypadku:

1) utraty przez \A/yko|awcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub
czynnoŚci objętej
przedmiotem zamÓwienia, jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadańia
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nuni (od teraz) z zachowaniem
okresu
wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego w oóręnnym oŚwiadczeniu,
w przypadku:

w

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji
jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwośćwykorzystania uwolnionych środków proolt<c;i lu6 pótenc1ału
ludzkiegoio
_. samodziel nej rea izacj i przez Zamawiającego świad czeń objętych u mową.
2) zmian w strukturze organizacyjnejZamawiĄącego, skutkującej tym ze Świadczenie objęte umową nie
moze byc zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia
pzyczyn lezących postronie
\Ąfukonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez \A/ykonawcę od realizacji
umowy w całoŚci lub w części
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia'rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb niezgodny
ze sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamÓwień;"śt
nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
l

z

s13

I

2

3

4.

Ochrona danvch osobowvch
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony uoostępnionych danych osobowych,
w związku z realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych'itechńicznych Środków ochiony
danych osobowych przebuarza,nych w systemach informatyczń1icń zgodnie z zópisami prawa a W
szczegolnościz ustawą zdnia '10 maja 201B. o ochronie danych osobowych (Dz.U'.2O19.17B1t.j'z dnia
19.09.2019) , oraz rozporządzeniem Parlamentu EuropejskieEjo i Rady (UE) 2o161679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzani'eń danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wyda nych przez
polskiorgan nadzoru lub unijny organ doradczy zĄmujący się ochńnądanych'osobowych doiyczĄcych
przetv,tarzania i ochrony danych osobowych.
\Ąłkonawca i ZamawiĄący oŚwiadcząą,
?e pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie
zamowienia/umowy źna1ą przepisy dotyczące ochróny
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawnia;'ąbó oo pźetwirzania danycń

osobowych.
\AĄlkonawca

i Zamawiający oŚwiadczĄą, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia illub realizacja umowy zostiną wykorzystane
wyłącznie w celu realizac1i przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niózbędne ło jej realizaó1i, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia rószczeń Stron umowy.'

z
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Pzetwarzan ie danvch osobowvch

Zgodniezart.13r1s|.1iust'2RozporządżeffipejskiegoiRady(UE)2o16/679
dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związt<i z prze1varzaniem
danych
osobowych
z

i w sprawie swobodnego przepływu
Ja_ki9h oanyćn orbz uchylenia dyrektywy 95t46ME 1ogolne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1),
zwanego oile; Roóo, żańawiąącv infór,ńuje,

iŻ''

1.

jes! WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z 1iedzibą
Piekarach Śląskich
przy
gen
L.
ziękź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
..-u!.
prowadzonego przez Sąd.(41-940)Rejonowy w Gliwicach, X Wydziił Gos-podarczy rra.;owego Rejestru sąbowego,
KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 g2"1 ooo,oo złotyćh,
Administratorem danych osobowych Wykonawcy
-

w

|ooainitiem

Sekretaz Komisji: Manena Miętus

ilBt\

od

towarÓw

str. 34

Nr sprawv:

PMZI2569

WEGLOKOKS KRAJ Sp. zro.o.
I

l-

2.

3.

4'
5.
_
6'

7

us|u9 posiadają-cym.numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo

000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalejAdministratorem.
Dane kontaktowe l.nspektora ochrony Danych osobowych w węolokoKs KńAJ só. o.;.:;di;;41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskĘ.pl, tel' 32 718 16 67 '

Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę oanycn osobowych moŻe dotycżyĆ reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane \Alkonawcy. są ńwnieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między
stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz
produktÓw
|romowania
Administratora, a jeślizaszłaby taka potizeba takze ń celu dóchodzenia i windykacji
naleznoŚci'
W oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora
okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo
Przefltarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnie-z oo wyt<onaniu
liiząJóo n"
'podatku
Administratorze obowiązku prawnego wynikająceg-o w szczegÓlnoŚciz ustańy o
oocnbobw!m óo
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gor-nicze, ustawy kódelś
karny, ustawy róoet<s
cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na poostańie art. 6-ust. 1 lit' c) Robo'
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacjąpowyzśzych
celow. Administrator moze udostępnić dane \Alykońawcy osobowe innym oofiiórcom
swiac!Ęcyń usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą równiez udostępniane
!óomiotoń
upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom prz'etrłarzającym,z titorymiAdministrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakreśie ńieznęonym
do wykonańia
przez nich zleceń dla Administratora.

' Dane

_
8.
9

osobowe- \Ąrlkonawcy

będą przetwarzane W okresie prowadzenia

postępowania

o udzielenie zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywuńó''góJńi"

z obowiązującymi przepisami.
\AĄlkonawcy posiadają prawo dostępu

do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania,
ograniczenia
przetwarzania, prawó do przenoszenia danych, prawo
.usunięcia,
wniesienia sprzeciwu.
tAlk91aycy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobgwych
w !/ĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o': adres; 41-905 Bytom, ul. Konslytucji la adres' e-ńail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony oanyón osobowych, ul. stańrc
2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetrłvazanie Pani/Pana d'anych osobowycń narusza prźepisy RoDo'
s15

Naczór wvn i kaiacv z za rzadzen ia środ owiskoweqo

WtrakcierealizacjizamÓwieniaWykonawcazonow@niaprzepisÓwprawnych

w zgkresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obońiązujĄcej
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-wegiokoks.coig.bizl.

'węolorors
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Zasadv etvki
1. \A/ykonawca oraz Zamawiający nie może naiuszac poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotycży także pracownikÓw, pzedstawicieli
Wykonawcy oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub na'jegorzecz iodnosi sięw'szczegÓlnoŚci
do zachowań, ktÓre mogą prowadzic do:
'1) popełn|enia przestępstw okreŚlonych W
art. 16 ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2oo2 r.
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŻbą kary
(Dz.U. 22019 r., poz.628),
2) popełnienia czynórłv wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
2. Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegaÓ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli' Gwarantują i zobowiązują się, że nie wręczały i nie wręcźą zadnej darowizny
lub prow1zji,
jak rÓwniez nie zgadzały się i nie zgodząsię na zapłatę piowlzii pracowńikowi
lub przedstawióielowi drugibJ
'
Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.
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oc lrIQnąta iem n ic przeds iebiorcv. zac h owa n ie po

uf nośc i
1.StronyzobowiązująSiędozachowannycn,organizacyjpych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie- w związku . *ykony*ańiem
i do niewykorzystywania
jakimkolwiek

ich w

,Óinó*y

innym celu niz okreŚlony w Umowie , a takŻe do zachowania
w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim luń wykorzystanie ich przez
Strony w

innym celu niz przedmJot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie obowiązywania
lub po
rozwiązaniu Umowy. \AĄlkonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane
będątó p'."ońiótJń
bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są

własnościąZańawiają"ójo.

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
\It}ł,łĄ

]
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2.
3.
.
4'

się do . _usunięcia danych będących własnościąZamawiającego
przy czym \A/ykonawca ma prawo zaóńowaÓ po jednej t<opii wszyśtrión
-Umowy,
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
\Ąłkonawca przyjmuje do wiadomości, Że wszystkie óane będące przedmiotem bądz wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajeńnióą Zamawiającego
i'bez wvr.żń.l
199dv z9nawiającego nie mogą byÓ .przez \AĄlkonawcę, jego pracowńit<ow lun ja[ie[olwi"r ośóovl
ktore \Ałkonawca'ponosi prawną odpowiedzialność, poźJzakresem umońy przetwarzane'.
'"
anl'te,

\Ąkonawca zobowiązuje
po rozwiązaniu

J19rygo'ane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w iakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ, jako poufnej, zadne; informacji ujawnionej
mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana\Ąrlkonawcy przed jejujawnieniem przezZamawiającego,
lub
2) została bez zadnych ograniczeń wzakresie-poutności piz.ekazanapiezzańiwia;{c'egó.iókiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej
klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuś
W
następujących sytuacjach
1) \Ąlkonawca m.oze w razie potrzeby dzielic się informacjami związanymi zrealizacją
Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejsĄ u'o*y,
zastrzeŻeniem
_. zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca moze ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej'
3) \Atlkonawca moŻe ujawniac informacje na Żądanie organow państwowych, gdy
obowiązek
pzekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje-uzyskane w związku z wykoniłwąniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujiwnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wyni[a to z innych pośtanowien
Umowy, a jednocześnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
\A/ykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkÓw technicznych iorganizacyjnych

1)

5.

I

źczalne

:

z

-

6.
7

'

B.
^
9.

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji

i

danych zabózpieczĄQc je''przea

nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfik'acją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwtek ze Stron zasady poutnosói Stron'a poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych

kodekśu'cywilnego'

i

s18

Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2O1Or.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 22019 r. poz. 7 \tj,).

1.
2.
3.
4'
5.

s1e

Siła wvższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za nnwyronanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe iub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobieó
ini
p

rzeciwdz

ia

łac przy zachowa

n

i

u n aleŻytej sta

ra n

noŚci.

Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
a) klęski zywiołowe np. poŻar, powódŹ, trzęsienie ziemi itp.,

b) akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
powaŻne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci
stanowiącej siłę wyŻ1.zą, o czasie jej tnruania i przewidywJnych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznośćsiły wyższej ma charakter czasońy, jebnak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięiiu o okres tnłania przeszkody. Zmiana
termińu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
II

c)

_

l
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1.ZestronyZamawiającego-osobą'ffimiorazodpowiedzialnymizanadzórnad
i::"
::":1::l: :'o*,

iJ
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osobą odpowiedzialną za przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad
i

terminowoŚcią dostaw jest:

.. tel.
........ e- mail ...
- osobą / osobami upoważnionymi

2.

Ze strony \AĄlkonawcy

3.

ż*i"ńu o.oo

realizacją umowy osob7'esf

/są:

oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad

a- mail

;; ;*illi'L ;r;"n; ioińv

"1o"*1#|1.1,.n
w zakresie osob
odpowiedzialnych
strony umowy.

realizacją

o

przeprowadzonej zmianie

za realizac)ę umówy, wymagane"n"r,su.
jest pisemne powiadomienie

drugie.;
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Postanowienia końcowe

1.EwentualnespraWysporne,Strony@gaÓpolubowniewdrodzenegocjacji

2'

bezpośrednich'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacjidostawy pÓzniejszego
niz okreŚlony

w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,

1)
2)

3'
4.

_
5.

6.
7
8.

po przekazaniu

zamÓwienia, dla zamÓwien przekazywanych drogą elektroniczn
poprzez
informację o zmianie terminu realizaĄizamówieni'a wysłańą e-ńailem w"sńazu.,ącą
inny niz'piónivotńy
termin realizacji.. W kazdym przypad.ku moŻliwa jóst zmiana terminu reaiiżaóii z'amowienia
|ó
przekazaniu oŚwiadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub emailem.
W przypadku braku mozliwości polubowneg o rozwiąza-nia spory poddawane nęoą Jó rózstrzygnięcia
przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Wykonawca zobowi_ąaany jest, aby wszy-stkie czynnóŚci źwiązane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego
zw.rÓcenia się do WĘGLOKOKS KRAJ
z o.o (w tym m.in. uzyskanie akceptiacji, 'przekazan-ie

-Sp'prowadzenie
dokumentacji, doręczanie korespondencji,
uzgodnień) , a takŻe wszystricń czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLóKoKS KRAJ Sp. z ó.o. wyniki1ących
z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem osoby
- l _--J
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem natychmiasidwego odstąpienia przez Zamawiaiąceqo
od realizacji UT9'y bez prawa odszkodowania, nie będźie zatrudniać ń 1ari"1tolńióli-r*ń]"
pracownikÓw WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci zwiĄzanych
z róalizaĄą
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykónujących na r.óc. tirm'oócyćn
czynnoŚci, ktÓre na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają uóżiótenie pracownikowi przez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiającego wi edzy o powyzszych okol icz nościach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnejw postaci aneksu do Umowy.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzaćn po 1 egzemplarzu dia kazdej
ze Stron.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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