WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o-

Nr sorawv: PR7Ż-l2595

SPECYFIKACJA

ISTOTNYC H WARUNKOW ZAMOWIEN IA

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul' Gen. Jerzego Zięika-

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \AĄ'dział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633; BDO OOOO1Z274
ad res strony nte rn etowej: www.weq Iokoks krai. p I
SposÓb komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
PRoFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcv-weqlokoks.coiq.biz
i

lnformacje podstawowe:
1. N1niejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem |Jdzietania Zamowień w wądtoKoks KRAJ
Sp. z o'o. zwanym w dalszej częŚci SIWZ Regulaminem.
2. Wyciąg z Regulaminu, o ktorym mowa w ust.1,dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.
ilt

opis przedmiotu zamówienia.

1.

2.
3.
4.

5.

Przedmiotem zamÓwienia jest:
Dostawa łożysk tocznych dla potzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek_Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 285-7|

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamowienia oraz wymagania prawne i parametry technicznouzytkowe okreŚla Załącznik Nr 1 do slwz..
Zakres ilościowyprzedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
ZamawiĄącego z nalezytą starannością.Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staranności z
uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym
zakresie.
ZamawiĄący dopuszcza mozliwoŚÓ składania ofert częŚc iowych na poszczegÓlne częŚci
zamÓwienia (zadania),ktÓre wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do SIWZ. Pod poięciem ofeńy
cześciowei
rozumie ofeńe na
orupe łoŹvsk w ra
teqo sameoo
producenta.

Składana ofeńa winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania' Liczba części
zamÓwienia (zadań) wynosi :

Zadanienr1 -5pozycji

Zadanienr2-

5 pozycji

Zadanienr3 -Spozycji

- 'l pozycja
Zadanienr5- l pozycja
Zadanie nr 4

6.
'
7

9
9.
IV

Zamawiający dopuszcza mozliwoŚĆ złoŻenia oferty przez jednego \ĄA7konawcę na jedną lub więcej
częŚci zamÓwienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw W ramach
poszczególnych pozycji asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
z zastrzeŻeniem, ze całkowita wartośĆ dostaw nie przekroczy wartości umowy oraz, Ż'e ceny
jednostkowe poszczegÓlnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.
Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeÓ umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń wariantowych.

Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji'
1. Umowa obowiązywaĆ będzie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021roku.
2. Zamowienie nie moze byĆ doręczone póŹniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy3. Realizacja dostaw odĘwać się będzie sukcesywnie zgodnie z zam-ówieniami wynira1ącymi
z zeczywistych potrzeb Zamawiającego'
4.\^fu magany termin realizacii dostawy
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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5.
6.
V

-do-.1A dni. od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach okreŚlonych
w OWRD (Ogolne Warunki Realizacji Dostaw).
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 mieslęcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
SzczegÓły dotyczące gwarancji określono w Załączniku nr 7 do S|WZ .

Warunkl udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków'

o udzielenie zamowienia mogą ubiegaĆ się Wykonawcy,
1. Posiadania wiedzy i doŚwiadczenia, to znaczy..

ktorzy spełniają warunki dotyczące:

\Ą/ykonawcy, ktÓzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamowienia, a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie,

wykonali/wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
netto nle mniejszej niż:
Dla zadania nr

1

120 000,00PLN

DIa zadania nr 2

100 000,00PLN

Dla zadania nr 3

120 000,00PLN

o wańości

DIa zadania nr 4

Dla zadania nr 5

Razem dla realizacji całościprzedmiotu zamówienia 34o ooo,oo PLN.

W przypadku składania ofeńy na więcej niż jedną częsć zamowienia wartośćnetto,
wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, nie moŻe być mniejsza
od sumy wartoŚci dostaw określonychprzez Zamawiającego dta poszczegÓlnych częŚci
zamÓwienia, na ktore Wykonawca składa ofertę.

Za zakres

dostaw potwierdzający zdolnośćWykonawcy do nateżytego wykonania
Zamowienia, Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom
stanowiącym przedmiot zamÓwienia, tj. zarÓwno dostawy materiałÓw toŻsamych z przedmiotem
zamÓwienia jak rownież dostawy materiałÓw rodzajowo podobnych, tj. dostawy innych części
zamiennych i podzespołów maszyn i urządzeń.
2

.

Sytuacji ekonomicznej i finansowĄ, to znaczy:
1) uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,
a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstiwie
,,Rachunku zysków i strat'' pozycja PrzychÓd netto ze sprzedazy produktow, towarÓw
i materiałow lub PrzychÓd netto ze sprzedazy.
W przypadku \ĄłkonawcÓw nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innyón
dokumentow 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 przychodÓw uzyskanych w
bieŻącym roku wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia popzedzającego dzień, w ktÓrym ipływa
termin składania ofeń.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca
roku obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,
Nie zalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożeniena
raty zaległych płatnoŚci lub wstzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,

2)
3.

4. Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem ĘkónawóÓw, ktÓzy

_

5.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli'układ
!ie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznyń oriz osobami-zdolnymi do wykonania
zamówienia,
str. 2
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ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
Wymaganych przez Zamawiającego doku'mentÓw
ioświadczeń.

na podstawie złożonychprzez Wykonawców, a
VI

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenla spełnienia
warunków udziału w postępowanlu.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu Zamawlający
wymaga przedłożenia wraz z ofertą:

2

oŚwiadczenia o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu, złozone na druku Formularza
ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
\Ąłkazu wvkonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okreśie,z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw oraz dokumenty potwierdzające, ze te dostawy zostały
wykonane nalezycie - zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 4 do slwz.
Rachunek.zvsków.istrat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeŹeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krotszy niz jeden rok _ za ten okres. W przypadku WykonawcÓw,
ktÓrzy na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania s[rawozdania
f|nansowego, inne dokumenty okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim;
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci:
a) aktualnego odpisu z właściwegorejestru jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie znajdowania się
w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem \Ąfukonawców, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniejniż
6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓw, klorzy prowódzą
działalnoŚc na podstawie innych dokumentow - ten dokument;
W stosunku do WykonawcÓW, ktÓrych upadłośÓ ogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu - oryginał tub kopia, poŚwiadczona przez
Wykonawcę za zgodnośÓ z oryginałem w/w postanowienia Sądu.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zaleganiaz uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze \Ąłkonawca nie zalega
z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
2) zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Iub Kasy
Rolnlczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń.
oryginał lub kopia poŚwiadczona za zgodnośc z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania
oferty W imieniu Wykonawcy, jezeli upowaŻnienie do podpisywania ofeńy nie wynika
przedstawionych dokumentÓw,
Jezeli \Ań7konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o ktÓrych mowa w pkt 4,5 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin okreŚlony w pkt 4,5 stosuje się odpowiednio.
Potwierdzenie wniesienia wadium.
_

3
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5

.
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7.

8.

Wykonawca może polegaÓ na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych

do wykonania zamÓwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotow, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reatizacjizamÓwienia,
w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia.

vil

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymagan iom określony m pfizez Zamawiającego.
Zamawlający żąda przedłożeniawrazz ofertą również
1. Genniki na nośniku elektronicznym.
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów wspóInie składa ofeńę.
1. \Ą/ykonawcy mogą wspolnie ubiegaó się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy.
2' W przypadku, o ktÓrym mowa W punkcie1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondenĄę związaną
z prowadzonym postępowaniem Zamawiającv będzie prowadził wyłącznie z uśtanowiónym

3.
'
4.

pełnomocnikiem.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilku \ĄkonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz Wszystkie załączniki
muszą byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \Ą/ykonawców lub osoby
reprezentujące poszczegolnych \A{konawcÓw składających ofertę wspolną.
W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓlnie, dó oferty nalezy załączyc:
'1) Pełnomocnictwo podpisane
\ĄłkonawcÓw,

przez upowaznionych przedstawicleli wśzyst(icń pozostałych

4)
5

6

ubieqaiacvch się o udzielenie zamÓwienia (jezeli dotvczv).

x.

opis sposobu przygotowania ofeńy:
1. ofeńa składa się z:
1) Formularza ofeńowego składanego w formie paplerowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
slwz, wraz z oświadczen iami dotyczącymi:
- zapoznania się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.,

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10
11

12

- zapoznania się z zapisami S|WZ oraz przyjęciu bez zastrzeŻeń jej postanowień.
2) oŚwiadczeń i dokumentÓw, o ktorych mowa w cz. Vl - VIII slwz,
3) dokumentÓw / oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1do sIWz'

Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.
olertę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyc w oryginale w jednym egzemplarzu.

oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim,

^\^

\

dokumenty

(załącznikÓw)'

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

oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

do

Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu \A/ykonawcy
naleŻy załączyÓ do ofeńy w oryginale lub musiwynikać z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treściofeńy (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofertę.
Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byc zszyta w
sposob utrudniający jej zdekompletowanie.
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenie.
Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złoŻone
w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodność z oryginałem przez \Ą,ykonawcę lub przez
osoby upowaznione do jego reprezentowania.
Sekretaę Komisji: Mazena Miętus
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J

sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z
tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oświadczeń
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13. Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę
14.
15.
16.
17.

warunkÓW udziału

w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie pÓzniej niż w dniu, w ktorym upłynąłtermin składania ofert.
TreŚÓ ofeńy musi odpowiadaĆ treŚci Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia, pod rygorem
odrzucenia oferty, zgodnie zg27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Cena ofeńowa musi byc okreŚlona w PLN, podana w tabeliformularza ofertowego, jako cena netto i
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT
Cena ofeńowa musi uwzględniaÓwszelkie koszty związanezrealizaĄąprzedmiotu zamÓwienia'
Jezeli \Ąfikonawca zamierza zamieścićw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2O2O r. poz. tStS t..y.; nie
pÓŹniej niŻ w terminie składania ofert, musi zamieściÓ adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy' Dodatkowo w spisió treścinalezy podaĆ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nió
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚć kazdy zainteresówany moŻe

legalnie poznac. W szczegolnoŚci nie mozna zastrzec: nazwy

i adresu Wykonawcy,

iniormacji

dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancjiwarunkÓwpłatnoŚci. lnformacjó
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostaĆ przekazane w taki sposÓb, óy
Zamawia1ący mÓgł z łatwościąokreŚliÓ zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownegó
zastrzezenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci przekazanyóh
dokumentow i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach okreŚlonych
w ustawie.
Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poŚwiadczonej ,,za zgodnośćz oryginałem" przez Wykonawcę tub przez osoby upowaŻnione do jego
reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane Wraz z
tłumaczeniem na język polski.
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Wadium.
Zamawiający Wymaga od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokoŚci 6 ooo,oo zł (słownie: sześc
tysięcy złotych 00/too)'
Dla zadania nr

1

2 000,00 PLN

Dla zadania nr 2

2 000,00 PLN

DIa zadania nr 3

2 000,00 PLN

Dla zadań nf 4,5,

Zamawiający odstępuje od żądania wadium

W zaleznościod iloŚci częŚci zamÓwienia, na ktÓre składana jest ofeńa, wysokośc wadium stanowić
będzie suma wadiÓW Wymaganych dla poszczegÓlnych częŚci zamÓwienia, na ktore \ĄtVkonawca
składa ofeńę.

2. Wykonawca wnosl wadium
a) w pieniądzu,

w jednej lub kilku następujących formach:

b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z

o.o.

3. Termin waŻnościwadium musi odpowiadaÓ co najmniejterminowi związania

ofertą.

4' Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, nalezy załączycdo
pozostałych doku mentÓw ofeńowych.
s WPlgtyrvadium w pieniądzu naleŻy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o'
BGz BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpózniej do dnia i godziny
składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'' ,,Wadium na przetarg nr PRZU25_95 pn.:
Dostawa łożysktocznych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2o21 ioku
(grupa materiałowa 285-7|, zad. Nr
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wykonawca zamierzający złoŻyc wadium w formie zaliczenia wierzytelnościskłada oŚwiadczenie
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci.przysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o. o. ul' Gen. J' Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie ż ciopiskiem Pion Finansowy. eion Finansowy
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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sprawdza mozliwośc zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iz na poczet
wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem wymagalnoŚci przypadającym
minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert' Po pozytywnej weryfikacji Pion
Finansowy blokuje nalezności W systemie. oŚwiadczenie potwierdzon e przez Dyrektoia ds.

Finansowych lub GłÓwnego Księgowego, stanowiĆ będzie dowÓd wniesienia wadium i jóst składane
przez \A/ykonawcę wraz z ofeńą przetargową. Wzor oświadczenia dotyczącego wniesieńia wadium w
formie zaliczenia wierzytelnoŚci przysługujących \Afukonawcy uoiegającómu się
udzielenie

o

zamÓwienia stanowi Załącznik nr 6 do sIWz.

o

o
k

az

st

ubieqającvch sie o udzielenie zamÓwienia'
w innej formie niz w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie

10. Wadium

podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia

do

wypłaty kwoty wadium

wymienionych w Regulaminie.
11. DowÓd wniesienia wadium - kopię poświadczonąprzez Wykonawcę za zgodnoŚc
nalezy załączyć do ofeńy.
12. Wykonawca, ktory złoŻy ofertę niezabezpieczonąwadium będzie wykluczony przez
Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona'
13.

W

przypaót<ach

z oryginałem -

Zamawiający zwlaca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub uniewaŹnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego ofeńa zostałi
wybrana za najkorzystniejszą. \Ąń7konawcy, którego ofeńa została wybrana, jako nijkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu żabeźpiecźenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia ządano. ZamawiĄący zwraca niezwłocznie

wadium, na wniosek Wykonawcy, ktÓry wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
15. Zamawiający może zatrzy mac wad u m w raz z odsetkam i, jezel
a) \AĄkonawca odmowił podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreŚlonych
w ofercie,
b) Zawarcie umowy stało się niemoŹliwe z przyczyn lezących po stronie \Ą/ykonawcy'
c) \Ałkonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych Warunkow ZamÓwienia,
d) w przypadku określonym w punkcie 17.
16. Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.
17. Niezwłocznie po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upoważniona ze strony
i

18.

i:

Zamawiającego zwraca wadium-w pieniądzu' odsyła poręczenie bankowe, gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową na adres wskazany W ofercie.
Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty pzez Wykonawcę po otwarciu ofeń
przez Komisję Przetargową.

xll.

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowy.
Zamawiającv odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy'

xill.

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny- nainiższa cena .
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu'
Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena _ zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktÓry zaoferuje
nĄniŻszą cenę realizacji zadan ia'

1.

2.
3.

XlV. Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

1.

2.
3'

Oferta ostateczna uzyskiwana jest:

1) spoŚrÓd złozonych ofert,
2) w drodze licytacji ustnej w formie telekonferencji
\A/ykonawcy, ktÓrzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej w formie
telekonferencji powinni złoŻyćofertę ostateczną za pośrednictwem faxu iub poczty
elektronicznej W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja przetargowi
przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną, lub
3) negocjacji formie telekonferencji,.
W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji Komisja Przetargowa przyjmuje
ofertę wstępną jako ostateczną.

W przypadku złoŻenia jednej oferty Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje

z Wykonawcą' ktÓry złoŻyłofertę

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw
realizacji zamÓwienia z \Ałkonawcą, ktÓry złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę bez względu na ustalony
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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wEGLoKoKS KRAJ sp.z o.o.

wczeŚniej sposob uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np.: mail, pońalaukcyjny)
Do licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktÓrzy
nie spełnią'warunkow udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

Warunkiumowy:
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określonew Załączniku
Nr 7 do SIWZ.
Umowa może zostaczawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli \A/ykonawca wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach okreŚlonych w złoŻonej ofercie'

xvt
1.

2

xvlt.
1.

2

Warunki płatności
\Almagany termin płatnościwynosi do 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego do(umentu np. booióru przedmiotu
za mówien ia potwie rdzo n ego przez Za mawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'
Termin związania ofeńą.

Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu zwięania
ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń.

Zawarcie umowy moze nastąpiĆ po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jezeli ZamawiĄący Uzna to za zasadne,
;eśtuprawniońy
dowystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania oieńą o'okres oó
60 dni.

XVlll. Termin i miejsce składania ofert:
1. ofertę naleŻy złoŻyl w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek

6

Wskazane miejsce składania ofełźdotyczy zarówno osobisfego składania oferź pnez Wykonawcow,
jak rownież składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera.

2.

kowaniu - za
na
umieściĆ n
,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn':
Na

iadres

z

kiem

Dostawa łożysktocznych dla potzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o.
KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 285-7|
nr sprawy: PRZZ/2595

Nie otwierać
3.

4.

5'
6.
7.
B.
9.

pned dniem

r. godz.

.

,t

odpowiedzialnoŚc za prawidłowe oznaczenie i za bezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
Oferty powinny byc zarejestrowane
przechowywane w warunkach zapewniających
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń'

i

im

stan

Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofeń zmienic lub wycofać ofeńę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy złoŻyc według lakich samych
zasad jak złozenie oferty z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA" lub,,WYCoFANlE".
ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia \Afukonawcę o złoŻeniu oferty po terminie.
W przypadku oferty złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres Wykonówcy --bez

jej rozpatrzenia.

Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia, zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofert.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

otwarcie ofeń.

1.

2

otwarcie złozonych ofeń nastąpi w

q

:q0

3

xx.

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
1. ZamawiĄący ustala następujący sposÓb komunikowania się z Wykonańami:
1| WykonawcyzZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogąelektronicznąna adres: m.mietus@weqlokokskĘ.pllub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. Konstytucffi, 41-go5 Bytom
b) uzupełnlaniedokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-90s Bytom,
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,41-905 Bytom lub
drogą elektron iczną na adres:

m.

mietus@weq lokokskral' pl

d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-9OS Bytom, lub
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiającego z Wykonawcaml:
zawladom le ia, wezwa ia oraz nformacje będzie przekazywał Wyko awcom
- pisemnie, faksem na numer wskazany w ofercie lub drogą elektronicżną: na adres poczty
elektronicznej wskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nte
etowej w prof u abywcy https ://d ostawcv-weq loko ks.coiq. bizl
2. ZamawiĄący i \A/ykonawca, na ządanie kazdej ze stron, niezwłoczrile potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
3. Korespondencję w formie elektronicznej nalezy kierować na adres poczty elektronicznej:
n

i

rn

n

i

I

i

n

:

n

Marzena Miętus: e-mail: m.mietus@weglokokskrai.p|

lnformacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 14:00.

xxl.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2' \Ąrlkonawca moze zwrociÓ się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treściSIWZ. ZamawiĄący jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaśnienie treŚci slWZ iłpiyńęła
do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofeń.
3' Treśćzapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwz.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikować treścslWZ' Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczególnoŚci dotyczy kryteriow oceny
ofeń, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny icń spełnienla, zónaiuiąący moze
pzedłuŻyc termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach._dokonaną
w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu
nabywcy https://dostawcv-weo lokoks. coiq. bizl.

XXll. Przetwazanie danych osobowych
Zgodnie z ań. 13 ust''1 i ust. 2 Rozporządzenia

Parlamentu Eu ropejskiego i Rady (UE) 2016t679 z
dnia27 kwietnia 20'16 roku. w sprawie ochrony osÓb fi zycznych w związku z prze[ltarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogÓlne rozpoządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.20 16.119.1), zwanego dalej RODO,

1.

Zamawia jący informuje, iz
Administratorem dan ych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
w Piekarach Ś ląskich (41-940) przy ul. gen. J Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejo nowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,o 0 złotych, podatnikiem od towarów
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej Nlp 6S 3-000-48-65, REGON:270034633;
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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BDO000012274,e-mail:sekretariat@weqlokokskrai.pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej

2.
3.
a)
b)
c)
d)
4'
5.
6.

7

B.

I
10

11

12

Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o.
4'1-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 718 16 6T.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
\Ąłboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;

Przechowywania dokumentacji postępowania

o

udzielenie zamowienia

:

adres

'na

wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum'
Przetwarzanie prze.kazanych przez \ĄĄlkonawcę danych osobowych moze dotyczyÓ reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust' 1 lit' f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest koniecznoścprzeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia.
Dane \Ałkonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania anali.z rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania'produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit' f)
RODO.
Pzebuarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego na
-poóatku

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegolnoŚci z ustawy ó
dochodowym 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 \AĄkonawcy przefltarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celów. Administrator moŻe udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \ĄĄlkonawcy będą
rÓwnieŹ udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotbm
przetv,tarzającym, z ktorymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych' w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora'
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
\A/ykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLOKoKS
KRAJ Sp. zo. o.t adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32
71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki2 oo-193 Warszawa, gdy
uzna, iŻ przetv,tarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RoDo.
\Ąłkonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby tizyczne prowadzące działalnośc
gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe zawańe są w
składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o
udzielen ie zamÓwienia.

a)
b)

13

14

fakcie przekazania da nych osobowych Ad m n istratorowi (Za mawiającem u )
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (ZamawiĄącego) - (jeŻetidotyczy)
i

Zgodnie

z

art.14

;

RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu

Administratora

(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o których mowa w ust. 12, przekazując im
treŚÓ klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
\A/ykonawcę jako ŹrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator
(ZamawiĄący) -( jeŻeli dotyczy)
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia'

XXlll. lnformacje dodatkowe
1. CałoŚć postępowania prowadzona jest W języku polskim, dotyczy

.2'

3.

to rÓwniez wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a \ĄĄlkonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treŚci złozonych ofert.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \ńrlkonawców, ktÓrzy w terminie składania ofóń:
1) nie złoŻyli stosownych pełn omocn ictw, oŚwiadczeń u b doku me ntÓw,
l
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2)złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
4. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac 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
dzień uzupełnienia.
6. Komisja Pzetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym \A/ykonawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z slWZ, niezwłocżnie powiadamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze 'akcepta"cja
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4'
T.Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulaminu dokumentacia z postepowania nie podleoa udostepnieniu
na zasadach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej.
XXIV. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

1'

osoby upowaznione informują \ĄłkonawcÓw, w formie przewidzianej w S;WZ

2'

www.weqlokokskrai.p!
\Ątlkonawcę, ktÓrego oferta zostanie wybrana za nĄkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie

XXV. Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. z tytułu odrzucenia ofeń \Ąłkonawcom nie przysługują Źadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3' Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem ofeńy oraz uczestnictwem
w postępowani u ponosi

\Ąl!

konawca n iezalezn ie od wyn iku postępowania'

Załaczniki:.
1

Załączniknr 1

opis przedmiotu zamÓwienia

2.

Załączniknr 2

Formularz ofertowy

3.

ZałącznikNr 2a

4.

ZałącznikNr 2b

\A|kaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrow
technicznych
oŚwiadczenie Producenta- zapewnienie dostaw

5.

Załączniknr 3

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy

b.

Załączniknr 4

\AĄlkaz wykonanych/wy konywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat

7

Załączniknr 5

oŚwiadczenie \Ąłkonawcy wspolnie ubiegającego się o zamÓwienie

B

Załączniknr 6

oświadcz dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności

o

Załączniknr 7

lstotne postanowienia' ktÓre zostaną wprowadzone do umowy
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

opis przedmiotu zamówienia.' Dostawa łożysktocznych do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek_Piekary w 2021roku (grupa materiałowa 285_7)

l.

1.

Podział przedmiotu zamowienia na pozyĄelzadania:

Nr
zadania

Wyszczególnienie

Szacunkowa ilośó

TOCZNE PRODUKCJI SKF

1
1.1

ŁoZYsKA TocZNE BARYŁKoWE PRoDUKcJl sKF

według potrzeb

1.2

ŁoŻYSKA TOCZNE WALCOWE PRODUKCJI SKF

według potzeb

1.3

TOCZNE

1.4

TOCZNE KULKOWE PRODUKCJI SKF

według potzeb

1.5

TocZNE PoZosTAŁE PRoDUKcJl SKF

według potrzeb

PRODUKCJI SKF

według potrzeb

KA TOCZN E PRODUKCJ!FAG/INA

2
2.1

Ł

2.2

ŁoŻYS KA TOCZNE WALCOWE Z KOSZYKIEM PRODUKCJI FAG/INA

KA TOCZN E BARYŁKoWE PRoDUKcJl FAG/INA

2.3

KA TOCZNE

2.4

KA TOCZNE K ULKOWE PRODUKCJI FAG/INA

2.5

I

KOWE PRODUKCJI FAG/INA

KA TOCZNE POZO sTAŁ E ( WTYM

F AG/I NA

Ł

według potrzeb

s ER s L.

według potzeb
według potrzeb
według potrzeb

RSL.

PRO DU KCJ

KA TOCZNE PRODUKCJI SNR/NTN

3.1

ŁoŻYSKA TocZNE BARYŁKoWE PRoDUKcJl SNR-NTN

według potzeb

3.2

Ł

według potrzeb

TOCZNE WALCOWE PRODUKCJI SNR-NTN

3.3

KA TOCZNE

3.4

KA TOCZN E KULKOWE PRODUKCJI SNR-NTN

3.5

4
5

KOWE PRODUKCJI SNR-NTN

według potzeb
według potrzeb

ŁoŻYsKA TocZN E PoZoSTAŁE PRoDUKcJl SNR_NTN

według potrzeb

ToczNE PRoDUKGJ! PBF/FŁT _ KRA NIK

według potrzeb

ŁozYsKA ToczNE PRoDUKoJ| zVL

ll. Wymagania prawne i wymagane

według potrzeb

parametry techniczno_użytkowe;

1. Łozyska toczne baryłkowe: poprzeczne i wzdłuzne muszą spełniaÓ wymagania norm DlN 635, DlN 7B2,

lSo

104 lub równowaznych*.
ŁoŻyska toczne kulkowe: zwykłe poprzec_zne, skoŚne poprzeczne, wahliwe poprzeczne, zwykłe
w1:!łu1ne, muszą spełniaĆ wymogi norm DlN 616, DlN 620, DlN 625, DlN o)ott-tg, DlN
628, DlN 630,
DlN 71 1, DlN 715 lub równowaznych*.
3. Łozyska igiełkowe poprzeczne, muszą spełniac wymogi norm DlN 617, DlN 72B lub rÓwnowaznych*.
4. ŁoŻyska stozkowe, muszą spełniaĆ wymogi norm bltv}zo, DlN lso 355 lub rÓwnowaŻnych*'

2.
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5. Łozyska walcowe poprzeczne, muszą spełniac wymogi norm DlN 5412, DlN 722, lso 246lub
rÓwnowaznych*.

6. Łozyska ślizgowe,muszą spełniać wymogi norm lSo 12240lub rownowaŻnych*'
7. Dostarczane wyroby muszą być fabrycznie nowe (nieuzywane) wolne od wad fizycznych i prawnych

wyprodukowane nie wczeŚniej niz w 2019 roku oraz pochodziĆ z wiarygodnego Źrodła tj. bezpoŚrednio
od producenta łożysk,upowaznionego przedstawiciela produceniJ łozylk lub autoryzowanego
dystrybutora producenta łozysk.
B. oferowane łozyska w ramach zadań(pozycji), w których określony jest producent łożyskmuszą
posiadać konstrukcję i parametry techniczne okreŚlone w katalogach
froducentÓw wskazanych przeź
Zamawiającego w ramach poszczegÓlnych zadań (pozycji).
9. Zamawiający nie dopuszcza mozliwoŚci złoŻenia oierty równoważnei na przedmiot zamówienia

-

określony w zadaniach(pozycjach),
przypadku

w których określonyjest proóuceni łożyskz

wyjątkiem

:

a)

oferowania łozyska, ktorego producent wprowadził nowe oznakowanie w stosunku do
Wymaganego (wynikającego Z DTR maszyn i urządzeń eksploatowanych W kopalniach
Zamawiającego), Zamawiający potraktuje taką ofertę jako spełniającą jego wymagania.
10. WyrÓb powinien posiadaÓ tnłałącechę zawierającą, co najmniei'óziaczónie łozyska, symbol
lub znak producenta.
11' Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.Pod pojęciem ofeńy częŚciowej Zamawiający
rozumie ofertę na wybraną grupę łozysk w ramach tego samego producenta.
12. Wszystkie łozyska, na czas magazynowania i transportu' muszą byc zakonserwowane oraz pakowane
zgodnie z normą PN-M-B6492 lub rÓwnoważną*.
* pod pojęciem
normy rÓwnoważnej, Zamawiający rozumie inną normę, odnoszącąsię do takiego

samego lub szerszego zakresu pnedmiotowego.

12. 7amawiający zastrzega sobie mozliwośÓ badań sprawdzających dostarczonych przez danego
\AĄlkonawcę w trakcie realizacji umowy łozysk na stacji prób w akredytowanejjednostce ceńyfikujące|

Zamawiającv uzna-Wynik badań za pozytywny, jezeli na stanowisku prÓb przy zadanym oociiżeńiu
rÓwnym oferowanej noŚności dynamicznej łozysko pracowaÓ będzie poprawnie do czasu osiągnięcia
miliona obrotÓw'

W przypadku negatywnego wyniku badania sprawdzającego:
kosztem badania obciązony będzie Wykonawca,
badania sprawdzające zostaną powtorzone dla tego samego lub innego łożyska dostarczonego
przez Wykonawcę w ramach realizacji danej umowy.

_
_
Ill.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do ofeńy:
\A/ykaz parametrÓw techniczno - uzytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, spełnienia
wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentÓw potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie ze Wzorem
Załącznika nr 2a
b) oświadczenie Wykonawcy o pochodzeniu oferowanych łozysk.
c) oświadczenie,iz \Ałkonawca jest producentem łozysk lub pisemne upowaznienie producenta
łozysk lub jego upowaznionego przedstawiciela do sprzedazy jego oryginalnych łozysk np'
ceńyfikat autoryzowanego dystrybutora w przypadku, gdy \A/ykonawca jest autoryzowanym
dystrybutorem producenta łożysk. zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 2b do sIWz..
d) oŚwiadczenie o zapewnieniu dostaw łozysk w okresie nie krÓtszym niz okres tnłania umowy
zgodnie ze Wzorem Załącznlka Nr 2b
e) oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy - oŚwiadczenie \Ałkonawcy, a w przypadku oferty
wspÓlnej Pełnomocnika, iŻ oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładÓw
gorniczych w warunkach wszystkich istniejących zagroŻeń zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 3

lV.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyĆ wrazz przedmiotem zamówienia:
1. Przy każdej dostawie:
- dowód wydania materiału (WZ),

a)

_
-

k
$Nt^

świadectwo jakoŚci,
kańa gwarancyjna

'1
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FORMULARZ OFERTOWY
M

iejscowoŚc

Data,

Wykonawca,
Dane Wykonawcy

a w przypadku

oferty wspóInej
Pełnomocn ik

Wykonawca składający ofertę
wspólną - członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
WykonawcÓw
składających ofertę

wspÓ

ln

ą

Siedziba Wykonawcy
(ad res):

WłaściwyUrząd
Skarbowy
Status przedsiębiorcy
(M ikro przedsięb iorca/
Mały przedsiębiorca/
Średni przedsiębiorca/
DuŻy przedsiębiorca)
Nr telefonu

N

r fax-u

Adres e-mail
NIP

lmię inazwisko osoby
do kontaktu
w postępowaniu wraz z
nr telefonu
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. KWK BoBREK - PIEKARY

Do:

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego pn

Dostawa łożysktocznych dla

:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2021 roku
(gr. mat.285-71.

1.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przezZamawiającego za cenę wskazaną w ponizszej tabeli:

Nr
zadania

Cennik producenta

1

ŁoŻYsKA ToczNE PRo DUKCJI SKF - cennik producenta waluta w
EURO ważny od dnia 14.12.2020r.

Procentowy upust

do zaoferowanego

1.1

ŁoZYsKA

1.2

ł o7Ys KA

E WAI COWF PRODUKCJI SKF

1.3

ŁoZYSKA

E STOZKOWE PRO DUKCJI SKF

1.4

ł o7Ys KA

E KI]LKOWF P RODUKCJI SKF

ZNE BARYŁKoWE PR

2.1

UKCJI SKF

TAŁE

1.5

2

ŁozYsKA ToczNE PRoDUKcJl F AG/lNA- cennik producenta waluta
w EURo ważny od dnia 02.01.2021do31.12.2021

ŁoZYsKA TocZNE BARYŁKoWE PRoDUKcJl FAG/INA
TOCZNE

2.2

PRO

2.3

ŁoZYsKA

2.4

ŁoZYsKA TocZNE KULKoWE PRoDUKcJl FAG/INA

2.5
3
3.1

3.2

E STOZKOWE PRO DUKCJI FAG/INA

ŁoZYSKA TocZNE PoZosTAŁE
FAG/INA

ŁoZYsKA TocZNE BARY

5

WTYM SERil SL..,RSL..) PRODUKCJT

PRODUKCJI SNR-NTN

ISN

TO
RODU

ŁoZYSKA TocZNE KULKoWE PRoDUKcJl SNR-NTN
DUKC

3.5

4

(

ŁoŻYsKA ToczNE PRoDUKcJl SNR/NTN- cennik producenta
waluta w EURO ważny od dnia 11.01.2021

3.3
3.4

cennika producenta

ŁozYsKA ToczNE PRoDUKcJl PBF/FŁT
producenta w PLN ważny od dnia 15.02.2021

KRAŚNII(_ cenr'ik

ŁozYs KA TOCZNE PRODUKCJaZVL- cennik producenta
waluta w EURO ważny od dnia 16.05.2020

UWAGA!_ cenniki w EURo będą przeliczane na PLN wg średniego kursu EURo pzedstawionego

w Tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego wystawienie zamówńnia.
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\ĄĄ'konawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku ofeńy wspolnej kazdy Wykonawca składający
ofeńę wspólną oświadcza:
1) podałem cenę ofertowąoraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą poniesione
w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,

2) akceptuję proponowany

przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia

naleznego

na podstawie umowy, który wynosido 60 dni kalendarzowych od daty wpływu'faktury do Zamawiającelo
wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' odbioru przedmiotu zamowiónia potwierdźonelo

pzezZamawiającego.
3) oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
4) oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie naruszl praw osÓb trzecich,
5) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w S|WZ szczegolności

- zapoznałem się z SlWZ oraz akceptuję jej postanowienia, w iym lstotne postanowienia,
6)
w SzczegÓłowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz tstotńych-postanowieniach umowy,

wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
7) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w
nstru kcją

la \A| kon aWcÓW, zamieszczony mi

WĘGLoKoKs KRAJ

ktÓre zostaną

Sp. z o.o.

ie https ://dostawcvweolokgKs.coiq.bizl,orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapóznarn osoby realizujące umowę po
stronie Wykonawcy z ww' lnstrukcją.
l

d

n

a stro

oraz

n

3. oświadczam,że:
a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,

c) znapuję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającej -dżiałalnoŚci
wykonanie zamÓwienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlońej
lub czynnoŚci związanej
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania t-akich uprawnióń,

4. oświadczam,Żel.
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 całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
b) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem \ĄfukonawcÓw, l<iorzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie pizewiduje
zaspokojen ia wie rzyciel i popzez kwidację majątku u padłego.
li

5'

"--oświadcz am, Że informacje znajdujące się na

stronie

strona hf ...

... ... ...

.,

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębior",*. #'?Jiulli".i, ói."pi3o* Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U' z 2O2Or' poz. 1913.),tj. spełniają

1)
2)
3)

łącznie trzy warunki:
informacja ma charakter..'.... .. **(techniczny' technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa
lub posiada wańośc gospodarczą),
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci.

Faktyczne okolicznoŚci potwierdzające zasadnoŚc objęcia informacjitajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1

...

Ad 2...
Ad 3

...

'"-wypełniÓ jeŻel i dotyczy

7. oświadczam,Żejestem związany ofer1ąprzez okres 60 dni.
Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w pkt' '.'..
Nazwa nr dokumentu (oŚwiadczenia):
nr strony w ofercie

SIWZ

1. .....
2.......

3.

,..

.

A

5.

... ,..
sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Nr sorawv: P

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

6.
7.
8.
9.

E'mai!do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy
(proszę wpisac aktualny adres)

(

LDo

)

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych
do re p rez e ntow a n i a Wykon awcy)

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sorawv: PRZZI2595

KS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 2a do SIWZ

vVYKAz PARAMETROW TEcHNlczNo - UŻYTKoWYcH oFERoWANEGo PRzEDMloTU
zAMoWI ENIA, SPEŁN lENlA WYMAGAŃ PRAWNYcH, WYKAZ zAŁĄczoNYcH DoKUMENToW
PoTWlERDzAJĄcYcH SPEŁNIANIEPRzEz OFEROWANE DosTAvl/Y vuYMAGAŃ oKREśLoNYcH

PRzEz zAMAWIAJĄGEGo

A. Parametry techniczno

1.

2.

- użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienla.

Łozyska toczne baryłkowe: wzdłuŹne i poprzeczne spełniają wymagania norm

Łozyska toczne kulkowe: zwykłe poprzeczne, skoŚne poprzeczne, wahliwe poprzeczne, zwykłe
wzdłużnespełniają wymagania norm .,...'....

3.

Łozyska igiełkowe poprzeczne spełniają wymagania norm

4.

Łozyska stozkowe spełniają wymagania norm

5.

Łozyska walcowe poprzeczne spełniają wymagania norm

6.

Łozyska Ślizgowe spełniają wymagania norm

7.

Dostarczane wyroby będą fabrycznie nowe (nieuzywane) wyprodukowane nie wcześniej niŻ
w 2020 roku - TAK / NlE (niepotrzebne skreślić)

8. Wyrób będzie posiadaÓ trwałą cechę zawierającą, co najmniej oznaczenie łozyska, symbol lub znak
producenta - TAK / NlE (niepotnebne skreśIić
9. Wszystkie łozyska na czas magazynowania i transpońu będą zakonserwowane oraz pakowane zgodnie

z obowiązującymi normami

-

TAK / NIE (niepotrzebne skreśtić

10. ŁoŻyska oferowane W ramach zadań(pozycji|, w których okreśIony jest producent łożysk
posiadają konstrukcję i parametry techniczne okreŚlone w katalogach producentów wskazanych pizez
Zamawiającego W ramach poszczegÓlnych pozycji - TAK / NtE (niepotnebne skreśtić)
11

oświadczam, ze oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
narusza praw majątkowych osÓb trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszeniaprzezzaoferowany
przedmiot zamÓwienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnoŚci przemysłowej,
zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu ZamawiĄącemu) wszystkich kosztów i wydatków z tym
związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych
prawa zostały naruszone,

B.

Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań

okreś lonych przez zamawiającego.

1' oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenieWykonawcy, iŻ oferowany wyrÓb spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na
rynek i óo uzyit<u w
Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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Nr sorawv: PRZZI2595

WEG

podziemnych wyrobiskach zakładow górniczych
Załącznikiem nr 3 do SIWZ.

KOKS KRAJ Sp. z o.o.

w warunkach istniejących zagroŻeń, zgodnie

2. oświadczam,Że łozyska będące przedmiotem oferty będą pozyskane

a)

producenta łozysk

b)

upowaznionego przedstawiciela producenta łozysk

z

od:

c) ;;l;,y'";;'ó"'Jy.iłouto."pioou."ni"ioiv.r,'....''....'...'..'.............''..' "'"';'

'

( **-wpisaÓ nazwę podmiotu, z ktorego będą pochodziły oferowane łożyska)

4.

\Ą/ypełniony Załącznik nr 2b - oświadczenie producenta łozysk, upowaznionego przedstawiciela
producenta łozysk lub autoryzowanego dystrybutora producenta łozysk o zapewnióniu dostaw łozysk
w okresie nie krÓtszym jak do czasu tnłania umowy

- oŚwiadczenie, że Wykonawca jest producentem łozysk,

lub

-

pisemne upowaŻnienie producenta do działaniu w jego imieniu w przypadku, gdy \Ąfikonawca jest
upoważnionym przedstawicielem producenta,
pisemne upoważnienie producenta łozysk lub jego upowaznionego przedstawiciela do sprzedazy jego
oryginalnych łozysk np. certyfikat autoryzowanego dystrybutora w przypadku, gdy Wykonawca jelt
autoryzowanym dystrybutorem producenta łozysk.

strona oferty

(

lub

nie dotyczyl

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

* wpisać własne dane

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

\\N\

str. L9

P

Załącznik Nr 2b do SIWZ
Miejscowośc:

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie:

Adres siedziby

oŚWADczENlE

!
!
!

Producenta oferowanych łożysk
U poważn io nego przedstawicie !a prod ucenta ofe rowa nyc h łożys
k
A utoryzowan ego dystryb utora prod uce nta ofe rowanych łożysk

dotyczy: Dostawa ł91v."! tocznych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
w roku 2021 (grupa materiałowa 285-7|
nr sprawy: PRZZIZS9S

Uprawniony do reprezentowania Producenta lub Upowaznionego przedstawiciela Producenta oferowanych
łozysk oświadczam , Że zapewniam Wykonawcy:

wpisaÓ nazwę Wykonawcy składającego ofertę oraz adres siedziby

realizację dostaw oryginalnych łozysk, ktÓre są przedmiotem zamÓwienia, w okresie nie krotszym niz
okres tnłlania umowy,

pieczęc i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu składającego
oświadczenie

UWAGAI
1' zł9łe.nie.oświadczeniapzez Upoważnionego

do działania w jego imieniu.

pzedstawiciela Producenta musi być popafte pisemnym upoważnieniem Producenta

2' Upoważniony pzedstawiciel producenta to osoba tĘvc1na lub prawna atbo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowoŚci
plawnej'.ma'iaca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego tJnii Europejskiej lub
Europejskiego
fiaństwi'członiowskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-strony umowy o Europejśkim obszarze Gospoaarcźym, ipóiizńińrą
na piŚmie do działaniu

jego imieniu.
oświadczenia przez Autoryzowanego dystrybutora Producenta musi być popafte pisemnym upoważnieniem
Producenta
lub'Złożenie
Upoważnionego pzedstawicieta Producenta do spzedaży oryginalnych łozyśktógó proir"erił
ip'-ćer$tikat nutoiroiiiegó
w

3'

Dystrybutora.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sorawv:

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 3 do SI|ilZ

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy
UWAGA: W razie potrzebv wvpełnió dIa każdei pozvcii

1)

/

zadania oddzielnie

Wykonawca' a w przypadku ofeńy wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa ladres)

2)

Nazwa wyrobu

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

3)

Producent wyrobu:

4)

Posiadane dokumenty, odniesienia:

oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnla wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnyclr wyrobiskach żakładów
górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
oświadczam,Że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym
(jeżel i dotyczy Wypełn ia Wyko

n

awca okreŚl ając rodzaj opakowa

tj

n ia)

*)W przypadku
braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako
o p a kow a n i e jed n o ra z ow e n ie pod l e g aj ące zw rotow i.''

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upowaŻnionych
d o re

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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WEGLOKOKS KRAJ Sn. z o-o-

Nr snrawv: PRZZI2595

Załącznik Nr4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYGH/VVYKONYWANYCH

DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed upĘwem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres \Ą|konawcy

Data:

Wańośó
zamówienia
netto zł
Lp

Przedmiot zamówienia

(w okresie
ostatnich 3 lat

przed upływem
terminu

składania ofert)

Data dostaw

(należy podaÓ:
dd/mm/rrrr lub
okres od
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Pełna
nazwa
Odbiorcy
dostaw

Podmiot
wykonujący
zamówienie*
(w przypadku

korzystania
przez

\AĄkonawcę
z jego
potencjału)

Nr strony

w ofercie

(zawierając
ej

dokument
potwierdzaj

ący

naleŻyte

wykonanie
dostaw)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia nalezy rozumiec jego odbiÓr.

-

W

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisac
,,do nadaI'', podając wartoŚÓ zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. _
Do wykazu naleŻy dołączyc dokumenty potwierdzaiące' ze podane w wykazie dostawy zostały
wykonane naleŻycie lub są wykonywane naleŻycie.

* W przypadku,
$dy wykazano doświadczenie innego

podmiotu, \A/ykonawca składający ofeńę
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi łó realizac1
zamowienia,

w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
do

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sorawv: PRZZ.I2SSS

KOKS KRAJ Sn. z o.o.
Załącznik Nr 5 do S|WZ

Miejscowośc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWtADczEN!E vVYKoNAWcY WsPoLNlE UBIEGAJĄGEGo stĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, ze
1)

2)

3)

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłoŚci albo jestem w stanie upadłościlub likwidacji oraz
po ogłoszeniu upadłoŚcizawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, ó układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie śpołeczneizdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu'
będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
d o re p re ze

ntow

a ni

a Wyko n awcy)

Uwaga!!!

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspolnie składających ofertę.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sorawv:

RZZI2595

WEGLOKOKS

Sp. z o.o.

Załącznik Nr 6 do SIWZ
P ieczęc f i rmow

a Wyko

n

aw

cy

NIP

DATA

oŚwnoczeruls
Niniejszym oŚwiadczamy, ze posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ
Sp.
przekraczĄące wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych
w przetargu pn'

z

o.o'

przetarg nr: ... ...

przewidywana data otwarcia ofert:
wysokoŚÓ Wymaganego wadium:

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

.

..

.

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

iu
data wymagalnoŚci

..'...' wańoŚĆ ..........

data wymagalnoŚci

'. ' ... .

wartoŚÓ

'

'. '. ' ...

data wymagalnoŚci

...... wańoŚĆ''''.'....

data wymagalnoŚci

.

'

.... wartoŚć ...

'''

...

.

.

WARToŚc RAZEM:

[-]

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty
(słownie:
stanowiącej rownowartość wadium, na poczetwadium Wymaganego w
postępowaniu pn.: t_J.oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczetwadium uważamy
za spełnienie pnez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z Wvr.
faktur VAT do kwoty
dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opoźnienie w zapłacie za
okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia. Zwrot wadium nastąpi na
zasadach okreśIonych w $ 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ śp.z o.o.

(-)

[-]

(pieczęÓ i podpis osoby/osÓb upowaznionych do reprezentowania \Ąłkonawcy)

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głównego Księgowego

Sekretałz Komisji: Manena Miętus
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Nr snrawv: P

WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 7 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

KOKS KRAJ S

z o.o

Umowa
zawarta w

dniu

.. '.. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako:
,,Umowa''):
WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. 41-9{0 Piekary Śląskie, 'ul' cen. j"r'óió żłitr,",
zaró;estrowaną
y Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ą|dział^G9999-oarcży iwpisaną do Krajońegó iie;estru sioowegó lgjgstry- -Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618,- Nli, osb-ooo_łb-osl neooru zżooełóge,
ĘDo 000012274, wysokoŚÓ kapitału zakładowego: 173.321.ooo,oo zł, .ń^ną W treŚci Umowy

ZamawiĄącym, W imieniu i na rzecz, ktÓrego działajĘ
1

2

a
Firmą:

zarejestrowaną W
.., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
'.. pod numerem KRs ...
identyfikacyjny NlP ...
.... wysokośe kapitiłu zakładowego _
, REGON
......... PLN.,
zwanąw treściumowy ,,WykonawGź|'', W imieniu i na zecz którego działają:

1.
2.

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

s1.

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego
w trybie przetargu njeograniczonego pn.: Dostawa łożysktocznych dla potrzeb WĘGLoKoKskRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 |grupa materiałówa 285-7)nr sprawy_ ( PRzZ25g5)
2. oferta złoŻona przez \A/ykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ)'

1.

s2.

1.

_
2.
3'

Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest dostawa łozysk tocznych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK
.Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 285-7).
\Ąń7konawca oświadcza,ze Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymjganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym
w ofercie Wykonawcy.

s3.

1.

WartoŚĆ umowy nie przekroczy:

Cena i warunki płatności

1) WartośĆnetto ...'...'...'.......'zł,
2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
2. Suma wańościzamÓwień wystawionych przez7amawiąącego nie moze pizekrocźyćwańoŚci umowy.
Wartośc odebranego towaru, ktÓrą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceńy
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenió zimÓwienia.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do

3

4.

Umowy

oferowany towar jest fabrycznie nowy,. wolny od wad prawnych i fizycznych inie narusza praw
majątkowych osÓb. tzecich oraz jest zgodny
.ze złoŻoną orórtą. W pr.ypaatu wystąpien ia pzez oiooę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiającemu' wyhira1ącym z naruszenia praw
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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s z
autorskich, praw WłasnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamowienia, Wykonawca
zobowiązuje się przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego,
a takze ponieśÓ wszystkie koszty z tym związane, wliczając W to koszty za|łicolne
Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naiuszone.
_ Plzez
5.
WartoŚĆ umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzlelenie zamÓwienia prowadzonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., w tym lub auńji
elektronicznej (ań'70 kc) zawiera wszelkie koszty' w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty
dostawy do magazynow Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na 'czas transpbrtu oraz koszty
opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
6. \A/ykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie
z tytułu realizacji umowy.
Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z -uwagi na cńarakter prowaozonói
działalnościnie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W pizypadku, kiedy zrealizowan,ź
wańoŚĆ umowy netto będzie niŻsza oo wartoŚci netto umowy, wyt onawcy hie przysługuje
|a.xtv9z1q
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawicze'z
tytułu'niezrealiźow]n'e1
częŚci umowy.
7. W sytuacjach powodujących konieczność odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Alkonawcy,-J
obciązy Ękonawcę kosztami transpońu w wysokoŚci poniesionój prźezzamawia1ąceto '
- ZamawiĄący
8.
Dla okreŚlenia iloŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składaĆ oęoźib Wykonawcy'stoiowne
zamÓwienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywanij zamÓwień
\AĄ ko nawcy puez Zamawiającego
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy)' lub
2) przesłanie zamÓwienia faksem, lub
3) przesłanie zamowienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
9. W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w ,,Portalu Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona
1eśtź
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamowienia na wskazany przez
\Afukonawcę w złozonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
10. Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamÓwióń nie pÓŹniej niz wostatnim dniu
obowiązywania umowy.
11' Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające
wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przez ZamawiaĘcego,'
12. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiaĆ będzie 'Zańawiającemu
w terminie wynikającym z właściwychprzepisów na podstawie dokumentu odbioru przód'miotu
za mowien ia potwierdzo n ego przez ma gazy n Zamawiającego
13. \Ą/ykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem śtosowanym
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Usług (PKWiU)lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na faktuize
powinna być zgodna z nazwąasortymentu okreŚlonego w umowie i zamowieniu.
14' W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działĄące łącznie jako \A|konawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚć wobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu umowy.
15 W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizaĄi umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak izobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy 7'amawiającym, a liderem '.'...t'.........Rozliczenia pomięd'zy człónrimi
konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznycl"L uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz'lidera konsorcjum
wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego wynagrodzónia
za realizację przedm iotu u mowy.
16. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze
wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji uT9'y tak od strony wzajemnych nalezńosói
)ak i zobowiĄzań
odbywać się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem Wykonówcy określońym
w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będąóymi Wy'kona*cami .
Ętułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych użgioonień, bez udziału
ZamawiĄącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego w ofercie i/lub
umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podhiotow będących
Wykonawcami z tytułu naleznego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
17. Fakturę nalezy wystawiÓ na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śtąskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłJe n"
io*y=rry adres'
1B. W.przypadku gdy zostało podpisane porozumieńie o przesyłaniu iaktur drogą elektroniczną,
fakturę
naleŻy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.
:
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19. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 1 1, 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 prowadzonym przez zimawia;ącego
oraz numer zamÓwienia Zamawiającego.

21. Wszelkie płatnoŚci dokonywane
\Ąfukonawcę na fakturze.

będą przelewem na rachunek rozliczeniowy

wskazan

y

przez

z umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającógo. 'tnyrlucza się stosowanie
zaliczek
-T
i przedpłat.

22. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające

23' \A/ykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejnoŚci
na poczet
naleznoŚci głÓwnej wskazanej w tytule przelewu (art.-łsi 1 Kc nie stbsu1e się)
s
24. Numer rachunku rozliczeniowego \AĄlkonawcy będzie wsłazywany kazdórazówo tylko
iwyłącznie na
fakturach.

25. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylkb i wyłącznie póprzez złozeiie zamawia.,ąi:eńu
faktury korygującej'

26. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głÓwna, naleznoŚÓ
uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod
rygorem
niewaznoŚci'
27. \Ą/ykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wiezytelnościąWymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.''.
28. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kaleńóarzowycn bo'daty jej dostarczenia do
ZanvwiĄącego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnoŚci faktury pienuotnej.
29' Zamawiający jest uprawniony do dokonywania poirąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych' Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą'doręczenia oŚwiadcźenió pzez
Zamawiającego o potrącen iu.
30. Strofly ustalają jako datę zapłaty pzez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
31. \A/ykonawca oświadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem dla
ltÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 199i r. - Prawo bankowe (Dz. U'
2020.1896 tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \A/ykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowój, Zamawiający jest uprawniony
do złozenia zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z ańń-29 sierpnia1gg7 f.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020.i32S tj.).
33. Zamawiający oświadcza, Że
jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze NlP 653 ooo 48
65,
1) jego
2)
właściwymurzędem skarbowym jest Pienruszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r'
o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2o2o'935 tj.)
34. \Arlkonawca oŚwiadcza, Że'.
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze NlP
i jest uprawnionym do wystawiania faktur lub jest zwolnionyh podatnikiem podatku od towąrow
i
'

usług
?)
3) posiada status

|l

jego właściwymurzędem skarbowym jest:...

przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy

z

dnia B marca 2013

r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2o2o.935 tj.)'
35. Jezeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym poo-atnit<iem pooitxu'od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w ierminie 7 dni od daty zaistńienia
zmiany.
36. W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych Zamawiającego i/lub Wykonawcy każda ze
,
Stron zobowiązanajest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o-zmianie w terminie do 7 dni od
daty jej dokonania.
37. Zamawiający oświadcza, Że będzie realizować płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, tzw. sp/if payment

38. Strony zobowiązane

są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o

mowa w ust. 33,34 powyŻej.

ktÓrym

39. Przedmiot zakupu moze zostać sfinansowany przez wybranego przezZamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku \Ałkonawca pozostinie zobowiązanv wzgĘołn
Źańawiaiąć"go ń
zakresie:
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sorawv: P

1)

2)
9)
4)

WEGLOKOKS KRAJ Sp. ż o.o.

obowiązkow wynikających z rękojmi i gwarancji,

obowiązkÓw w zakresie dostawy' montaŻu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie
obsługi przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkÓw technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy,
9dEo\{iedzialnoŚci z tvt' kar umqwnyqh za eweniualne. nieterminowe wvkonanie obowiązkÓw o
ktorych mowa powyzei na warunKach i?asadach o

40'WprzypadkuopÓznieńWpłatnoŚciachbędzie
przedmiotem odrębnych negocjacji.

s4

1.

2.
3.

Termin obowiazvwania umowv

Umowa obowiązywaĆ będzie
ZamÓwienie nie moze byĆ doręczone pÓŹniej niŹ w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizacji dostaw _ .........od daty wysłania zamÓwienia drogą elekironiczną.

s5

1.Wykonawcaudziela.datydostawydomagazynu
2.

^
3.

4.

Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne'

zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem ret<iamacy.|nym towary, zostaje wtedy
'
wydłuzony o okres postępowania
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym zwadą ukrytą, Zamawiający złoŻy \AĄlkonawcy
Termin

i,

reklamacyjnego.

pisemną reklamację. \AĄkonawca zobowiązany jest w terminie-oó g oni rooóciycn,'pod
rygoreń
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzieliÓ Zamawiającemu pisómnej oopóiliieozi
czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwienia. Bieg terminu rózpoczyna od dnió n"śtępn"go
po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, pzez 'Zamawiającego ret<iamaqi

do \AĄlkonawcy.

Po stwierdzeniu koniecznoŚciwycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone og lędzi ny w obecnoŚci przedstawiciela \A| kon awcy.
6. W przypadku uznania reklamacji \Ałkonawca zobowiązany jóst dostaiczyc, w terminie do 3 dni
roboczych od daty u-znania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych

7.
B'
9.
1.

zgodniezzapisamigl0.

W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecic wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w t,erminie óo 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określoneprzez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami 10.
$
Wysokość kosztow badań określikaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badlwcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostac objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot Umowy.

s6

Badania kontrolne
Zamawiayący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodnoŚci z
deklarowanymi przez \AĄlkonawcę umowy parametrami teóhnicznymi ijakościowymi-oraiwydanymi

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 wydane przez jednostkę
uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarow stanowiących przedmioi

?3.

umowy.

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim oniu 'roboczym iicząc od daty
zawiadomienia \Ałkonawcy drogą faksową lub
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 i jej wielkości wskazując jednocześnieJednostkę,
ktÓrej zlecono ich przeprowadzenie.

elektroniózną.
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4.

Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej pańii towaru, do czasu pobrania prÓbkl towaru
do badań kontrolnych, w sposób uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada Zamawiający.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia
oznaczenia w dogodny dla niego sposÓb.

w

pobieraniu prÓbki towaru do badań oią2'i"i

i

.Zamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o rtbĘ mowa
W ust 1_'
pobrania probki towaru do badań kontrolnych spórząoza'się stosowny proiokÓł zawierj;ący,
'

Ękonawcy

organizowanym

5. Z
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, który podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynbwej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel \Ałkonawcy umowy.
6' Protokoł, o którym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach' orygin ał zatrzymuje
ZamawiĄący,

7.

a.

jedną

towaru do badań.

z

kopii otrzymuje przedstawiciel \Afukonari.v o'ńóón1l-przy póoieraniu piooół

W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru
do badań,
protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego pódpisu, a Wykona*"v
nió pźv;ńó;j;
prawo wniesienia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej
fobierania.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymieniońej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚó i nazwę plrzekazanego do badań towalu oraz nazwisko i
imię osony
odbierającej prÓbkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośc prÓbki towaru z wymagańiami okreŚlonymi
ust. 1, Zamawiaiacv
--'ia1-'
n_iezwłocznie poinformuje o tym fakcie.Wykonawcę, ońgą faksową lub ólektroni"=nĄ
10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrych ńowa w ust. 9:
'1) \Ąfikonawcazobowiązany jest
do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilościrÓwnej wielkoŚói nierozchodo*anó;
dostaw,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kai umownych zgodnie z zapisimi 10,
S
z zastrzeŻeniem ust. 1 2,
2) \ĄĄlkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jeg-o dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającóg-o badbnia oraz icń pzeprowadlerła
iwydania opinii,

B.
9.

11.
12.

13'
14.

w

.

3) Zamawiający moze zleciĆ, powtorne badania kontrolne prÓbki tozsamego towaru z losowo
wybranej dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
4) \Alkonawca ponosi koszty towaru zużytego do powtÓrnych badań, o których mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwyobnia opińi,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane wzez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktÓrej mowa w ust. '1 mogą stanowic przesłankę do odstąpieńia o'o umówy z przyczyn lezącycń
po stronie Wykonawcy i nie dokonaniazapłaty za wadliwą pańię towaru.
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznejjednóstki badawczej, o ktÓrej mowa
w.ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transpońem i na jego koszt'
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednósi-ki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz fodjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontazu i wytransportowaniu towaru z óołi kopalni, ńosźtlmi
wynikającymi z wyzej wymienionych działań obciązony zostanie \ĄA/konawca na podstawie faktury
wystawionej przez.Zamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztow
Wczasie rea|izacji umowy ZamawiĄący
.zastrzega sobie prbwo do prżeprowadzóńia, w uzgodnionym
z \ĄĄlkonawcą umowy terminie i zakresie,
audytu warunkÓw techniczno organ'lzacyjnych
oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z posiadany mi przez \Ą/ykonawcę ceńyfikatami'
W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprÓcz upowaznionych [rzedstawicieli'Zamawiającego mogą
uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwniez przedstawiciele akredytowańó;
ieonos[ri
certyfikującej.

1
2.
3.
1
5.
6'

s7

Obowiazki Wvkonawcv

\Atlkonawca zobowiązany jest dostarczye przeomiot zarnowienia zgodny ze złoŻonąofertą.
Dostarczenie prz9z \AĄlkonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez ZamawiĄącego miejsca
w terminach określonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 oó ts'oo, chyba, ze uzgoóniong
inną
godzinę dostawy. Towar winien zostaĆ wydany Zamawiającemu w opakowaniui zwycza;owo
przyjętym dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.

\AĄlkonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem własnym i na koszt własny do
Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrei<.
Towar winien byc.oznakowany W sposÓb umozliwiający
ląo łatwą identyfikację'
--_JT'
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towjru'' i.
Realizacja dostaw odbywaÓ się będzie na podstawie zamÓwień wystawionyc przez
h
kopalnię.

WĘGLoKoKs KRAJ

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawiającego z nalezytą starannoŚcĘ. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staiannoŚci
,z
uwagi na charakter prowadzonej

działalnoŚci nie zapewnia realizacjizamÓwienia w iełńym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarÓw
W ramach
poszczegÓlnych pozycji asortymentowych i składania zamÓwień wedłu! rzeczywistych potrzeb
z
zastrzezeniem, ze całkowita wartośc dostaw nie przekroczy wartośói u'ońy u^o,'ze-ć"ny
nostkowe poszczegÓl nych pozycji asortymentowych nie u teg ną zmian ie'
przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązu;e się powiadomic
Zamawiającógo z
odpowiednim wyprzedzeniem.

j^ed

9'

o

10' \Ą/ykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpibcznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczony"ń prź"ż\A/ykonawcę
rośzty
od

b

ioru powyzszych od pad Ów ponosi \A/ykon awca

11' Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest

podaÓ Wykonawcy do wiadomoŚci
pisemnie lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni'róboczych od ici
u1awnienia. rnryronawca
winien w ciągu 3 dni roboczych od powiadomieniazając stanowisko, co do bra'kÓw
w towarze.
12. JeŹeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminis t'o brakujący towar Zamawiający będzie
uwaŻał
za niedostarczony.
13. Z chwilą rozpoczę.cia realizacji dostaw, \Ałkonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do magazynu
Zamawiającego z kazdą pańią wyrobÓw sporządzone W języku poisliim ooruńenti,, p"t*i;a;ja;;
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań olireŚlonych'prźezZamawiającego:

Przy każdĄ dostawie:
- dowÓd wydania materiału (WZ)'

-

1!

Świadectwo jakoŚci,

- karta gwarancyjna

Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru

15. \Alkonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań źwrotnych własnym transportem inawłasny
koszt. Zamawiający powiadomi \Afikonawcę drogą faksową luu elektrońiczną o mozliwości odbioru

opakowań w terminie:

1/ do 1B0 dni od dnia przyjęcia towaru

dotyczy)
2) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru

-

dotyczy bębnÓw po linach, kablach iprzewodach, (jeżeti

- dotyczy pozostałych opakowań. fiezeli dotyczy)
16. Jezeli \Ąlkonawca po upływie 70 dni od dnia powiidomienia o mózliwoŚci od'bioru opakowań
zwrotnych, nie dokona ich odbioru, ZamawiĄący ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \Ąfikonawcy na koszt

2)

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

Wykonawcy,

s8

1'

2'

3.
4.

Obowiazki Zamawiaiaceqo
Zamawiający zobowiązany jest do wystawianE zańÓwień3toE będą podpisywane lub przekazywane
bez podpisu (w przypadku zamowień elektronicznych) przez óśooy ópowaznione ze śtrony
Zamawiającego.

ZamÓwienie winno okreŚlac:
identyfikatoryumowy,

1)
2) sygnaturę postępowania o udzielenie
3) datę i numer zamÓwienia,
4) przedmiot zamÓwienia,
5) ilościijednostki miar,
6) ceny jednostkowe netto,
7) ogÓlną wartoŚć netto zamÓwienia,
8) termin realizaĄizamÓwienia,
9) miejsce dostawy,

zamÓwienia

Ze strony Zamawiayącego osobą odpowiedzialną za realizację umowy są osoby
y zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.
Zabezpieczenie środków technicznych związanych

Zakresrzeczowyzgodnierz.rą"r

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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wymienione

rozładunkiem i magazynowaniem.
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wlazie niewykonania

lub

Kary umowne i odszkodowania

nienalezytegow@

1) \A/ykonawcazobowiązany jest zapłacic Zamawiającemó kary umowne:
a) w wysokości 10% wańościnetto niezrealizowinej częsci umowy, gdy Zamawiający]odstąpi

z

od umowy
powodu okoliczności'. za ktÓre oópowiada wytónJwóa, w tyń ' jrzypao1iu
nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dnia
óo'tąpńni"-oJ
umowy,
b) w wysokoŚci 107o umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo wniezrealiŻowanej

częścizamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamowieni-ia z powodu okoliczności,
za

ktÓrd

odpowiada Wykonawca
c) w wysokoŚci 0,2% umownej wartości netto towaru okreŚlonego kazdorazowo w zamÓwieniu,
nie
dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lńzony Jo Jni"'oo'tarczenia
towaru,
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokości
0,5%' W ń1-21lp"ox,j
definitywnego braku realizacji zamÓwienia lub jego części,w syiuacji gdy nie oost{pióńo
oJ
umowy, kara umowna rÓwna jest wartoŚci niezrealizowanego zańowienia] Za definitywńy
br;k

realizacji zamÓwienia lub jego częściuznaje się w szcząÓlności oświadczenie \Ąfukonawcv

o odstąpieniu.od realizacji zamÓwienia lub jego częścioraz syt-uację, w ktorej L*ót"

z

r,.'v';;il;ó

tytułu zwłoki w realizacji zamowienia lub jego częŚci bsiąg'ńie wartośeniezrealizow"n"go

zamÓwienia lub jego częŚci.

2.
_
3.

d) w wysokości 0,2o/o wartoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień
. zwłoki w jej ro^zq9lrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w s s usi' g:
e) w wysokoŚci 0,2% wańości netto podlegającego wymianie towaiu za xazay_aaen-włot<i
(w przypadkach określonYch w$ 5 ust. 5 lub 7 oraz w $
_
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacic wyt<oniwcy r-ary umowne:
a) w wysokości 107o umownej wartości netto towaru okróślonego kazdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu' gdy \Ąrlkonawca odstąpi od zamÓwienia z powódu okoliczności, za ktÓre oopońiaoa
Zamawiający,
b) w wysokości0,1% umownej wańości netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opÓznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamowienia, Zamawiający uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloŚc odpowiada ilościtowarÓw z dostarczeniem
ktÓrych \Ąkonawca się opÓznia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę
wyŻszą od ceny wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, ZamawiĄący obciąŻy \Ań7konaw'cę rÓznicą
pomiędzy ceną, po jakiej Zamawia)ący nabył towar a ceną obowiąziiąiąw umowie'
Zamawiający niezaleŻnie od zastrzezonych kar umownych ma prańó domagania się od \AĄlkonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańości faktycznie poniesionyc_-h strat oraz uiraconycń
korzyści.

4. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających
do zapłaty stanowiÓ będzie nota księgowa.
5. Za datę dostawy pańii towaru strony przyjmują:
1) datę dostarczenia partii towaru
do dokumentu dostawy lub innego

6.

naliczenie kar umownych, wezwanie

do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez

magazyniera
zawierającejo
wśzystt<ie
informacje
niez6ędńe
dla
-dokumentu
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczĘcią imienhą oraz firmową, lub
2) latę p'zyjęcia do magazynu pańii towaru depozytow'egó, potwiórdzoną pisemną informacją
Zamawiającego, przekazaną \Ąń7konawcy, lub
3) datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar.umownych, o ktÓrych mowa w ust. 1 pkt. '1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest
branzysta jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie.

s11
odstapienie od zamówienia

1.Wsytuacjikiedynieodstąpionoooum@eodstąpićodrealizacjizamowienia
<przyczyn leŻąc'ych po stronie \Ą/ykonawcy i naliczyÓ kary umowne zgodnie z pośtanowieniami
$ 10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
1) otrzymania przezZamawiającego ośrviadczenia\Ałkonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wlkonawiy o odmowie wymiany partii towaru, co
do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
^ gdy
3)
kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpaizeniu reklańicjiwyliczona zgodnie
z $ 10 ust'1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wańoŚci reklamowanego towaru,
4) gdy kwota kary r1mownej z tytułu zwłoki w dostłczeniu towaru wolnego od wad wyliczona
zgodnie
z $ 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wańoŚci reklamowanego towaru]
sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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5) nabycia przez Zamawiającego

2.
3.

u

innego kontrahenta towarow,

W iloŚci

w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktorych dostarczeniem \Ąłkonawca się

wyspecyfikowanej

opóznia.

odstąpienie Zamawiającego od realiz_acji zamówienia z przyczyn lezącycrr po stronie \ĄA7konawcy
ZamÓwienia, przekazane w kaŻdej z form przewidzianych dia przexażywania zamÓwien jwaza się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamÓwienia po uzgodnieniu między \Arlkonawcą
aZamawiającym. Wtakim przypadku nie nalicza się kar umownych. 1

s12

Odstapienie od umowv

1.Zamawiaiącemuprzysługujeprawooo@unc(odteraz)wprzypadkunaruszenia

2.
3.

przez \A/ykonawcę przepisow prawa, skutkujących powstaniem zagrożeniź
oózpióczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracowników.-Prawo to Zamawiajlcy
wyt<onywae * ciąju só
dni od powzięcia przez niego wiadomościo naruszeniu przez '\Arlkonawię
'oze
przepisÓw prawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń' W takim przypadku \A|konawóy przysługule wynagrodzenie
nalezne mu z tytułu wykonania częściumowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jedńostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od
teraz)

w przypadku:

1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub czynnoŚci
objętej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakiadąą obowiązek ich posiadania
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc'(od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, okreŚlonego w odrę'bnym oŚwiadczeniu, w
przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozllwośc wykorzystania uwolnionych Środków pródurcii iub potencjału luózkie-go
do samodzi el nej real izacj i przez ZamawiĄącego Świad czeń objętych u mówą.
2) zmian w strukturze- organizacyjnejZamawiĄącego, skutkującej tym ze świjdczenie objęte umową
nie moŻe byc zrealizowane
3) niewykonywania lub nienaleŻytego wykonywania zamÓwienia
przyczyn leŻących postronie
\Af konawcy, przy czym za:

z

a) niewykonywanie zamowienia
.rozumie się wielokrotne uchylanie
od realizacji umowy w całoŚci lub w części

się

przez

\Ą/ykonawcę

b) nienalezyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob
niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym iym, iz uzyskany efekt realizacji
zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.

s13

1'

2.
_
3.
4.

Ochrona danvch osobowvch
\Ąłkonawca i ZamawiĄący zobowiązani są oo ocnrony uoostępnionych danych osobowych'
w związku z realizacjądostaw, w tym do stosowania organizacyjnych'i techńicznych środków ochiony
danych osobowych przefł,tarzanych w systemach informatyczńych zgodnie z zipisami prawa a ń
szczegolnoŚci z ustawą zdnia 'l0 maja 2018. o ochronie danych osóbowych
1o2.u.zois.1781 t.j' z
dnia't9.09.20'19), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radi (UE) 2o161679 zdnia27
kwietnia 2016r. w. sprawie ochrony osÓb fizycznych w związiu z przetwarianiem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyienia dyrektywy 95/46/WE. , ''
\Ałkonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznyclr lub interpretacji, wydanych
przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną oanycń osóoowycn
dotyczących przetwarzania iochrony danych osobowycń.
\Ałkonawca i ZamawiĄący oświadcz{ą, ze pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/um-owy zńają pzepisy
dotyczące
ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawnńjąóe oó przew,tźrzania
danych osobowych.
\Ąłkonawca i ZamawiĄący oświadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane wzwiązku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia itlub realizacja umowy zostiną wykorzyst'ane
wyłącznie w celu realizaĄi przedmiotu
i tak długo jak jest to niezbędne do jej reatizac;i, a po
-umo]ffy
tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawn1enii roszczeń Siron umowy.
i
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Zgodniezart'.131.,t],,u...,pejskiegoiRady(UE)2arcrc7g

z

dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w żiiązxi z pr."wraianiem,
danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu ta-ricn oanyóh oraz uchylenia dyrektywy g5l46lwE
(ogÓ'lne
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rozporządzenie

informuje, iz:

1.

2.
^
3'

4'

o

zo

ochronie danych), (Dz.U'UE.L'2o'16'1'19.1), zwanego dalej

RoDo'

ZamawiĄący

WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
Piekarach Śląskich_(41-94o)-przy ul.-g-en..l. ziętt<a, wpisaną do Rejestru nrzeosięńioiców
prowadzonego pr|?|^_S_ą^d_ Rejonowy W Gliwicach, x wy_o11a!-Gospodarcźy
Krajowego R.j.iiń
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiycń,
i"' od towarÓw
lóo"tnit
posiadającym. numer identyfikacji podatkbwej NlP 653-000_48-ó5, n'ecox,zzoogł6gg;
Ly:ł_ug
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany ' Boó
oalój

Administratorem danych osobowych \A{konawcy jest

w

Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32
lAAl
Przetwarzanie przekazanych przez \ĄĄlkonawcę óanyćn osooońyc'n ń"." ootyczye
reprezentantÓw
\AĄkonawcy, właŚcicieli lu b pracowników.

llA

Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między
stronami,
dokonywania analr.z rynkowych, opracowywania strategii i prognoz or". pio'owania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potzeba takze vi celu dóchodzenia i windykacji
nalezności
oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań. 6
łlii. Dęóóó_
-5' WPrzetwarzanie
powyzszych danych osobowy-ch jest niezbędne rowniei oo wyt<onania
'.1. ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczógÓlności z ustawy ó
ńJ;tk' il;ilóily;
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawó góologicznei górnicze, ustańy fiodeks
karny,
''_"'' ustawy
kodekscywilny,orazustawyorachunkowości nJpodstawieart.6ust. 1lit.c; nboó'- _
6. Dane osobowe \Ąłkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym i reatizaqąpowyzszych
celow. Administrator moze udostępniĆ darle Ękonawcy osobowe iilnyń odbiorcom- świad'c=ąóym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będą rÓwniez udostępniane podmiotóm
upowaznionym na. podstawie przepisÓw prawa oraz podmiolom przeŃarzĄącym, z r1oryńi
Adrninistrator zawarł umowę o powierzeniu pzetwarzania danych osobowych, w za't<iesie'niezoętnyń
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe ' \Arlkonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechjwywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami'
B' \Ątlkonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawó do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9 W\9trycl mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konsiytucji ź6adres e-mail:
iod@weglokokskraj'pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony'Dańych osobowych, ul.
Stawki 2 00-'193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przebuarzanie Pani/Pana dańych ósobowych ńarusza
przepisy RODO.

s15

Nadzór wvnikaiacv z zarządzenia środowiskoweqo

WtrakcierealizacjizamÓwienia\Ą&konawcazonó@iaprzepisÓwprawnych
w zakresie ochrony ś.rodowiska oraz zapisow lnstrukcji dla \A/ykonawców oboriiązującej
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.

W

WĘGLoKoKs
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Zasadv etvki
1' \Ałkonawca orazZamawiĄący nie może narusrae poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy iarze pracownikÓw,
przedstawicieli\Atlkonawcy oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub ni jegorzecz
i odnosi się
w szczegolnoŚci do zachowań, ktÓre mogą prowadziĆ do:
'1) popełnienia przestępstw okreŚlonych
W ań. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2oo2 r.
o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą r."'v
(Dz.U. 2 2019 r., poz. 628),

2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia '1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22019 r. poz.101O).
2. Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują.się, ze nie wręczały i nie Wręczą
Żadnej oarowizny iub
prowżji; jak rown'iez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę 'prowizji pńcownit<owi
lub
przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmioteń postępowania illub umową.
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9chrona.taiemn ic przedsiebiorcv. zachowan ie poufności

1.Stronyzobowiązująsiędozachowaniawffiych,organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W zwiąźku . *y"kony*ańiem Ó'm'o*y
ido.niewykorzystywania

2'
3.
.
4.

5.

ich w jakimkolwiek innym celu niz okreŚlony \^l Umowie, atakzB dó
zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzócim lub wykorzystanie icń
przez Strony W innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy 'st'on''
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawia przy;ńuje do wiadomoŚci, ze wszystkie".".i"
dane
będące przedmiotem bądŻ wynikiem przetwarzania ń; fodstawie Umowy są własnoŚcią
Zamawiającego.
\A/ykonawca zobowiązuje się do
danych będących własnoŚcią Zamawiaiącego
. -us.unięcia
po rozwiązaniu
przy czym Wykonawca
ma prawo'zacńowac po jednej t<opii wszyśttićrr
-Umowy,
dokumentow i informacji
pozyskanych w związku z Umową'
\A|konawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem
bądz wynikiem
przetwazania na podstawie Umowy są pĘy.nie chronioną tajeńnicą Zamawiającego
ibez tttyraŻnej
|9o!v Zamawiającego nie mogą byÓ przez \AĄlkonawcę, .;ego pracowńirow luo 1'ai<le[owiek
osóby, za
ktÓre \A/ykonawca
prawną odpowiedzialnośĆ, pożJ zakresem Umowy 'przetltvarzane, anj te,
.ponosi
.k9rygo*ane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
\Ąłkonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako foufnej, zadńej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana \A/ykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego' lub
2) została bez zadnych ograniczeń
zakresie póuinoŚci przekazana przez Zańawiającego
jakiejkolwiek osobie tub jednostce, lub.w
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufnoŚci'

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach:

jest takze

dopuszczalne

1) \Afukonawca moze w razie potrzeby dzieliÓ się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zasizeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca moŻe ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) \A/ykonawca moze ujawniać informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek

6.
7.
8.
_
9.

pzekazania im takich informacji wynika z przepisÓw prawa.

W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust' 5, podmioty,
do zachowania ich poufnoŚci.

ktÓre pozyskają informacje,

są zobowiązane

Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane iinformacje uzyskane

w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat StanLl, organizacji i interesow ZamawiĄącego nie zostaną ujiwnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części,ani w całoŚci, o ile nie wllnira to z innych pośtanowien
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , zzastrzeŻeniem ust. ł i s.
\AĄlkonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych Środków technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabózpieczóiąc je'órźeo
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady póurnosói Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego,
s18

Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez strony rapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2O1or.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 22019 r. poz.74Ztj.).

1.
2.
3.

s1e

Siła wvższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewyt<onanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli
u n ie moz iwiły okol icz ności siły wy Ższej.
Siłę wyŻszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie można
an i przeciwd ziałać przy zachowa n u na lezytej sta ra n ności.
'apo'oiec
Przejawami siły wyzszej są W szczegolnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powódŹ, trzęsienie ziemi

jej real izację

l

i

itp.,

b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp',
-

c)

powaŻne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu,Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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4.
5.

WEGLOKOKS

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania

o

Sn. z o-o

zaistnieniu okoliczności

stanowiącej siłę w'yŻszą, o czasie jej tnivania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚÓ siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz sie'dem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnruania
frzeszkody' Zmiana termińu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

s20

1,ZestronyZamawiając:go-osobą'ffimiorazodpowiedzialnymizanadzÓrnad
realizacją umowy iesf

/

..

są:

tel.

osobą odpowiedzialną
i

2'

a.

...

za

terminowoŚcią dostaw jest:

..... e_ mail ...
przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru

.. tel.

........

nad

realizacją

e_ mail ...

Ze strony \A/ykonawcy - osobą / osobamiupowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad
realizaĄą

u

mowy osÓb 7bsf / są:

zmńna ośJn;oo"lil"Jri"iny"n ." ;;pel ni"
ior'v aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizację
'vń"g"
umówy, wymagane jest'pisemne powia'oomiónie
drugiejstrony umowy.
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Postanowienia końcowe

1.EwentualnespraWysporne,Stronyz@gaćpolubowniewdrodzenegocjacji

2.

bezpośrednich.

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy poŹniejszego

niz okreŚlony w umowie

1)
2)

3'
4.

5.

6'
7^

B.

w zamówieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,

po pzekazaniu zamÓwienia, dla zamowień przekazywanych drogą elektroniczn
poprzez
informację o zmianie terminu realizaĄi zamÓwienia wysłdną e-m]il'em wskazującą ii''.i Ń'
pienvotny. termin realizacji. W kazdym przypadku możliwa jest zmiana termińu' reaizaĄi
zamÓwienia po przekazaniu oŚwiadczenia Pełnomocnika prześłanegopismem, faksem lub emailem.

W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia

przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
\Ą/ykonawca zobowiąaany jest, aby wszy_stkie czynności iwiązane z koniecznoŚcią bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in' uzyskanie akceptacji, 'przekazanle
dokumentacji, doęczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe wszysti<icrr czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLÓKOKS KRAJ Sp. z ó.o. wynikających
zzawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieńiem'oióoy
pełniącej nadzor nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji U19wy1 bez prawa odszkodowania, nie będżie zatrudniac w jakiejkolwiet< torńe
pracownikÓw WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z.o.o' przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykónujących na rzócz firm obcyóń
czynności, ktore.na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają uóziólenie pracownikowi pzez
pracodawcę zwolnienia od pracy' odstąpienie jest mozliwe w termihie '14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiająceg o wi edzy o powyzszych okol icznoŚciach.
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 jednobrzńiących ógzemplarźacń po 1 egzemplarzu

ze Stron.
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