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SPEGYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
!.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
'

41-940 Piekary Śląskie, ul' Gen. Jórzego Ziętka
zaĘestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \At!'dział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633; BDO OOOO1Z2T4
ad res stro ny ntern etowej : www.weq lokoks kra i. pl
SposÓb komunikowania się z uryronawcamizostł okreŚlony w dalszej częŚci SIWZ.
urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do ,l'5oo
9g{''v
PRoFIL NABYWCY: adres internetowy: hitps://dostawcv-weqlokoks.coiq.biz
i

lnformacje podstawowe:
1' N1niejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieogranlczonego zgodnie z Regulaminem lJdzielania Zamowie'ń w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp z o.o' zwanym w dalszej częściS|WZ Regulaminem.
- V\łciąg
2.
z Regulaminu, o ktorym mowa w ust.T, dostępny jest dla \AłkonawcÓw na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. w Profiiu Ńaby*"y.
III.

opis pzedmiotu zamówienia.

1.
2.
3.
4.
5.
6'
'
7

_
9
9.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa odrzwi obudowy chodnikowej ze stall o podwyższonej jakoścl dla WĘGLoKoKs
KRAJ sp. z o.o. KWK Bobrek -piekary w z0zl roku (gr. mat. 281-3)

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry technicznouzytkowe okreŚla Załącznik Nr 1 do sIWz..
Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością.Zamawiający, pomimo dochowanja nalezytej siarannoŚci
z uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym
zakresie.
ZamawiĄący dopuszcza mozliwoŚÓ składania ofeń częściowych na poszczegÓlne częŚci
1amÓwienia (zadania), ktÓre wyszczegÓlniaZałącznik Nr 2 db slwz.
Składana oferta winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania. Liczba części
zamÓwienia (zadań) wynosi 5'
Zamawiający dopuszcza mozliwoŚĆ złoŻenia oferty przezjednego \A|konawcę na jedną lub więcej
części zamówienia (zadania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach
poszczegÓlnych pozycji asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
z
zastrzezeniem, Że całkowita wańoŚć dostaw nie przekroczy wańośói umowy oraz, Że ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji asońymentowyih nie uleghą zmianie.
ZamawiĄący po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamńrza zawrzeÓ umowy ramowej.
Zamawiającv nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert wariantowych'

IV

Termin reallzacji zamówienia i warunki gwarancji.
] lmowa obowiązywac będzie: od daty żawarcia umowy do 31.12.2021 roku
2. ZamÓwienie nie moze być doręczone póŹniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
3' Realizacja dostaw odbyw1|się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniamiwynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego.
4. Wymagany termin realizacji dostawy:
-q9] 1śdłi_od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach
określonych w
oWRD (ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw).
5' Wymagany okres gwarancji: minimum {2 miesięcy od daty dostawy do magazynu
Zamawiającego.
6. SzczegÓły dotyczące gwarancji określonow Załączniku nr 8 do SIWZ .

V

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych
warunków.

o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
1. posiadania wiedzy idoŚwiadczenia, to znaczy:
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

NN\

ktorzy spełniają warunki dotyczące:

str.

1

P

z

\Ą/yko1awcy ,ktÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu

o udzielenie zamÓwienia, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie,
wykonali/ wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku o łącznej
wartościnetto nie mniejszej niz:
DIa zadania nr

Dla
Dla
Dla
Dla

zadania
zadania
zadania
zadania

nr
nr
nr
nr

1

2
3

4

2 500

5

O PLN

750 000,00 PLN
750 000 ,OO PLN

Razem dla realizacji całościprzedmiotu zamówienia 4 ooo ooo,oo PLN.

Za zakres dostaw

niezbędny do wykazania spełnienia waiunku posiadania wiedzy i
doświadczenia Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostówom
stanowiącym przedmiot zamÓwienia ,tj. zarÓwno dostawy móteriałow tożsamych'z przedmiotem
zamÓwienia jak rownież dostawy materiałÓw rodzajowo podobnych,
fl dostawy odzwi obudowy
chodnikowej.

!V orzvoadku WykonawcÓw, przedstawiających wańości wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według śrebniegokursu NBP ogłoszon"ego
ostatniego dnia roku, w ktÓrym dostawy wykonano, a W przyploru dostaw v'7yronanyón
w biezącym roku wg Średniego kursu
.NBP ogłoszonego dnia póprżbdzającego dzień, w ktÓrym
upływa termin składania ofeń. W związku z powyŻszym wartosci wyt<onanyón óostaw okreŚlone w
walutach obcych naleŻy wyszczegÓlniÓ

2.

oddzielnie dla kazdego roku kalendaizowego.

sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
uzyskali przychÓd. netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,
ajeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niŻ jeden iok - w tym okresie, na podstjwie
,,Ra_chunku zysków i strat'' pozycja PrzychÓd netto ze śprzedazy produktÓw, towarÓw i materiałÓw
lub Przychod netto ze sprzedaŻy.

1)

orzYPadku \A|konawcÓw nie zobowiązanych
!Zamawiający
dokona weryfikacji

do sporządzania sprawozdania finansowego
sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innyćn
dokumentÓw potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim
Zamawiający dokon'a przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, ktÓrego przychody dotyczą, a W przypadku przychodÓw uzyśkanych w
bieżącym roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w *iorym ipływa

termin skład ania ofert'
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrylua się

z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniegokursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia'miesiąca
roku obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,

2)
3.

4.
5.

Nie zalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
1a raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem-WykonawóÓw,-ktÓuy po
ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami źdolnymi do wykonania
zamówienia,

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
na podstawie złoŻonych przez Wykonawcow, a wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw
ioŚwiadczeń.
VI

Wykaz dokumentów i oświadczeńwymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez \A/ykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga przedłożeniawraz z ofeńą:

1.

oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku do Formularza
ofeńowego stanowiąceg o Załącznik 2 i 2a do SIWZ;
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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2. WYka4.wvkonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,
a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy _ w tym okreśie,z podaniem ich wańoŚci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze te dostawy
zostaĘ wykonane nalezycie - zgodnie ze Wzorem Załącznika Ńr 5 do sŃź;
3. Rachunek.zvqkśw'islrąt za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działa.lnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok za ten okres' w przypadru \A|konawcÓw,
ktÓrzy na podstawie przepisÓw odrębnych nie są zobowiązani oo spórządzania sprawozdania
finansowego, inne dokumenty określające przycho dy za okres jak w zdaniu
óopr'óonim;
4. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci:
a) aktualnego odpisu z właściweg_orejestru jezbli odrębne pr."pi./ wymaga.;ą wpisu
do rejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oświadczenia w zakresie nie źna;oiońinia się

w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem \AlkonawcÓW, ktÓrzy po ogłoszeńiu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postańowieniem sądu, j-ezeli u'kład nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wyśtawionego nie wczesnib;
nlż 6 mlesięcy przed upływem terminu składania orórt, j dla \Ą/ylionawcÓW, ktÓrzy
prowadzą działalnoŚÓ na podstawie innych dokumentÓw - ten dokument;
W
9tosunku do WykonawcÓw, ktÓrych upadiośÓ ogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli
ukła.d zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu
- orygińał lub-kopia, poŚwiadczona przez
za zgodnoŚć z oryginałem wAl postanowienia sĄau.
!/ykonawcę
- Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw' opłat lub
5.
składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego' ze Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie,Że uzyśt<aT przewidźiane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŹenie na raty zaległych płatnoŚói lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wczeŚniej niŹ '3 miesiące przed
upływem terminu składania ofeń
2) zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego U.bezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze \Ąfukonawia nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ze uziskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnośóilub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu _ wysiawionógo nie wcześniej
niż 3 mlesiące przed upływem terminu składania ofeń.
6. o_ryginał lub kopia poświadczona za zgodnoŚc z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania
ofeńy W imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie do podpisywania ofeńy' nie wynika
przedstawionych dokumentÓw,
7. JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 4,5 składa dokumónty wystawionb' w'krajul
w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określony w pt<t 4,5 stosuje śię
.

odpowiednio.

B. Potwierdzenie wnlesienia wadium.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
podmiotÓw, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodniÓ Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi- ao reaiizaó1i
zamÓwienia, w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanió taxicn podmiotÓw
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania ż nich przy wykonywaniu

do wykonania zamowienia lub zdolnościachfinansowych innych

zamówienia.

vlt

lnne dokumenty

w celu

potwierdzenia,

że oferowany pzedmiot zamówienia

odpowiada

wymagan iom określony m przez Zamawlającego.
W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom określonym

y llwz Zamawiający żąda przedłożenia wraz z
ioświadczeń:

ofertą również nastęiująóych dokumentów

1. oŚwiadczenie \Ałkonawcy zgodnie zZałącznikiem nr 3a do SIWZ.

Vlll.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów ws póInie składa ofertę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie u mowy
2. W przypadku, o ktÓrym mowa W pu nkcie1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondeni1ę związaną
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

Wq\\

str. 3

Nr sprawv:

z
3.
'
4.

PMZI2608

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym

pełnomocnikiem.

W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku \ĄkonawcÓw wspolnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki
muszą byÓ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \Afukonawcow lub osoby
reprezentujące poszczegÓlnych \Ar!konawców składających ofertę wspolną.
W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę ws|olnie, dó oferty nalez y załączyć:
1) Pełnomocnictwo podpisane przez upowazniońych' przedstawicióli wszystriin pozostałych
\Af konawcow,

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione i ndywid ualnie dla kazdego z

\A/ykonawcÓW, (jeŻeli ich

dołączenie jest wymagane) potwie rdzające, Źe nie otwarto jego likwi dacji ani nie ogłoszono jego
upadłoŚci nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i
zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na
raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
3) oświadczenie o solida rnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia złoŻone
indywidualnie pzez kazdego z \ĄłkonawcÓw, zg odnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ,

5.

b

4) umowę regulującą wspÓłpracę tych Wykon awcÓw tzw. umowa konsorcium.

Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazaĆ, ze warunki
dotyczące wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania
zamÓwienia lub zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚć załączy c odpowiednie
dokumenty (jeślisą wymagane) JeŻeli jeden z \AĄlkonawcÓw spełnia określone przez
Zamawiającego warunki można przedłoŻyć tylko doku menty jego dotyczące'
nte

st

ko

IX.

Opis sposobu pzygotowania oferty:
1. oferta składa się z:
1) Formularza ofertowego składanego w dwÓch formach tj':
a) papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2i2ado sIWz,
b) elektronlcznej _ na portalu Zamawiającego

Ęormulan 9-f9_rtowv.i?ko osoblv -ĘIiĘ'w wersii etektronicznei iest dostepnv
internetoweiZamawiaiacego w profilu Nabvwcv pod a

na stronie

W pnypadku rozbieżnościdanych złożonychw formie papierowej z wersją w portalu online,
wiążąca jest oferta złożona w formie pisemnej.

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

2)
3)

oświadczeń i dokumentÓw, o ktÓrych mowa W cz. Vl - VllI slwz,
dokumentow / oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1do slwz.
\Afikonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.

ofertę W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyćW oryginale w jednym
egzemplazu.
ofeńa oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byĆ przetłumaczone przez \A|konawcę na język polski i wraz

z tłumaczeniem dołączone przez \AĄlkonawcę do oferty'
ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załączników).

Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
ofeńa, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Upowaznienie do podpisywania.ofeńy i do występowania w póstępowaniu w imieniu \Ąrlkonawcy
naleŻy załączyc do ofeńy w oryginale lub musiwynikać z przedstawionych dokumentów.
Wszelkie poprawki dokonane w treściofeńy (przed jej złozeniem) muśząbyĆ naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
'10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.
ofeńa powinna byÓzszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawia1ącego (np' prospekty reklamowe
o firmie, jejdziałalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez

\A/ykonawcę powinny być złoŻone

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem pr.ez \luykonańc{
osoby upowaŻnione do jego reprezentowania.
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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13. Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych
14'
15'

przezZamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania ofóń.
TreŚÓ ofeńy musi odpowiadaĆ treści Specyfikacji lstotnyc-h WarunkÓw Zamowienia, pod
rygorem
odrzucenia ofeńy, zgodnie z$27 ust. 5 punkt 2) iit. a) Regulaminu'
Cena ofeńowa musi byc określonaw PLN, podana w tabóli formularza ofertowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT
Cena ofeńowa musi uwzględniaÓwszelkie koszty związanezrealizacjąprzedmiotu zamówienia'

16.
17. Jezeli \Alkonawca zamierza zamieścic w oferóie infbrmacje bęoącó'ia.;ómnicą przedsiębiorśtwa

wrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkureńcji
1bz.u. .źozo r.'poz. 1913 t'j.) nie
pozniej niŻ w terminie składania ofert, musi zamieściÓ adnotócję
,,Tajemnica przedsiębiorst*ó'' .e
wskazaniem konkretnego punktu,_ ktÓrego dotyczy. Dodatkowo' w spisie treści nalezy póo"e
numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. ió;uinńi""
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie-znanyóh iub tycń, ktÓrych
tresó ńioy
zainteresowany moze legalnie poznać. W szczegÓlności nig mozna źastrzec: nazwy i
adresu
Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, termińu wykonania zamÓwienia, okresu'gwirancji
warunków płatnoŚci. lnformacje. stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa \Afukonawcy powinny
zostać pzekazane w taki sposób, by Zamawiający mÓgł z łatwoŚcią okreŚlib zakrej ińtormacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzezenia będzie traktowany jako jednoznaczny
ze zgodą
na włączenie całoŚci przekazanych dokumentÓw i dańych do dokumóńtacji postępowania
oraź ich
ujawnienie na zasadach określonychw ustawie'
Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału tub kopii
poświadczonej ,,za zgodnośćz oryginałem" przez Wykonawcę lub przez osoby ufiowaznione
do
jego reprezentowania. Ponadto,
języxi obcym miszą być składane
.dokumenty sporząd-zone w
Wraz z tłumaczeniem na język polski.

X.

Wadium.
1' Zamawiający Wymaga od \Ąłkonawców wniesienia wadium
(sześćdziesiąt cztery tysiące PLN) (na wszystkie zadania).

w

wysokości 64000,00 PLN

1) W przypadku składania oferty częściowejwysokośc wadium wynosi:

Dla
Dla
Dla
Dla

ZADANIA
ZADANIA
ZADANIA
ZADANIA
DIa ZADANIA

NR I
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5

2. Wykonawca wnosi wadium

nle
a wniesienia wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
40
PLN
12 000,00 PLN
12 000,00 PLN
w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
!) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
3. J9rmin waŹności
wi związania ofertą'
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwaranc1i oańt<owĘlpoĘEeniacnl naleŻy załączyc
do pozostałych dokumentów ofeńowych.

wa

Wpłaty wadium w pieniądzu nalezy dokonaĆ na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. BGŻ BNP PAR|BAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9ooo 0001 najpÓŹniej do
dnia i godziny składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na przetarg
nr PRZZ /2608 pn.: Dostawa odzwi obudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakości
dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2021 roku (gr. mat. 281_3)
zadanie nr ..............
! .-K9sztv prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi\Ałkonawca.
6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo
_
Vlro po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy'przed terminem składania ofeń.
7. Wadium wniesione w pieniądzu ZamawiĄącv przechowuje na racńunku bankowym.
8. Wykonawca zamierzĄący złoŻyć wadium w formie zaliczenia wierzytelności skłjda oświadczenie o
wyrażeniu zgody na.zaliczenie wierzytelnościprzysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. ul. Gen. J' Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie ż óopisłiem Pion Finanso*y. Rion Finansowy
sprawdza mozliwoŚc zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zaśaoę,iz na poczót
wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie należnościz terminem
{malilnóśii lrzypaojjącym
minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofeń. Po pożytywne1 weryiitac1i 'eion
I

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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I

Finansowy blokuje naleznoŚci w systemie. oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds.
Finansowych lub Głownego Księgowego, stanowiĆ będzie dowod wniesienia wadium i jest
składane przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową WzÓr oświadczenia dotyczącego
wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci przysług ujących \Ąlkonawcy ubiegającemu
się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 7do slwz.
W

zl
el

10.Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawierac bezwzględne i nieodwołalne
zobowi ązan'e
pod miotu udzielającego gwarancji/ poręczenia do wypłaty
kwoty wadium W przy padkach
wymienionych w Regulaminie.
11
DowÓd wniesienia wadiu m - kopię poŚwiadczonąprzez \A/ykonawcę za zgodnoŚc
z oryginałem
nalezy załączyć do ofeńy
12 \Ą/ykonawca, ktÓry złozy ofertę niezabezpieczoną wadium będzie
wykluczony pŻez
Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona
'13 Zamawiający zwraca
wadium wszystkim wykon awcom niezwłocznie po wyborze ofe rty
najkorzystniejsze j, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktorego ofeńa została
wybrana za najkorzystnie jszą. \Ą/ykonawcy, ktÓrego oferta została wybrana, jako najkorzystn iejsza,
ZamawiĄący zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium' na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofeńę przed upływem terminu składania ofeń.
14. Wadium zwraca się w tej samejformie, w jakiej zostało wniesione
15. Zamawiający może zatzy maÓ wadium wrazz odsetkami, jezeli

-

a)

b)
c)
d)

19

Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych

w ofercie,
\A/ykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy, jezeli ządanie
to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia l
Zawarcie umowy stało się niemoŻliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
w przypadku okreŚlonym w punkcie '18.
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.

17. Niezwłocznie po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowónia osoba upowazniona ze,strony

ZamawiĄącego zwraca wadium-w pieniądzu, odsyła poręczenie bankowe, gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową na adres wskazany W ofercie.
18. Wadium ulegazatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu
of ert przez Kom isję P rzetarg ową.

Zabezpieczenie należytego wykonania
ry.
Zamawiający odstępuje od ządania

umowy.
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

xil.
1.

2.
3.

XIII
1.

a)

b)

c)

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny- najniższa cena.
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za nĄkorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uzńńi ofeńa \Ą/ykonawcy, ktÓry
zaoferuje najnizszą cenę realizacji zadania'

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
Oferta ostateczna uzyskiwana jest:

1) spoŚrÓd złozonych ofert,
2) w drodze aukcji elektronicznej:
Komisja Przetargowa moze przeprowadzic aukcję elektroniczną, jeŻeli do postępowania zostaną
-przypadt<u
złoŻone co najmniej 2 oterty nie podlegające odrzuceniu. W tym
aui'c;a elektroniczna
zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weqlokoks.coiq.bizl

KomisjaPrzetargowa,wtokuaukcjielektroniczne@mceny'

lPĘtowe dla uzytkownikÓw systemu zostały-okreŚlone na stronie internetowej
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. pod adresem: https://laiń3_weqlokoks.coiq.bizl w zakładcó
W.119o-"1'-a

,,Wymaganiasprzętowe',lnformacjedotycząceauazanewraz

d)
3)

z zaproszeniem do udziału w aukcji'
W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje
się złozoną pisemną ofertę.
.licytacji ustnej - prowadzonej w formie telekonferencji
\Ą/ykonawcy, ktorzy nie uczestniczą W licytacji w formie ustnej przeprowadzonej przez
Zamawiającega W formie tetekonferenc7i powinni zioŻyi ofertę ostateczną'za
[osreJńictwem faxu
Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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lub poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja
P.rzetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną, lub
4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
2

W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie óo lnegocjacji Komisja Przetargowa przyjmuje
ofertę wstępną jako ostateczną,
W przypadku złozenia jelnej oferty Komisja Przetargowa pzeprowadzi indywidualne negocjacje
z \Ąłkonawcą, ktÓry złozył ofeńę'

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw
realizacji zamÓwienia z Wykonawcą, ktÓry złozyłnajkorzystn-Ęszą ofertę
- be'z wzgtęou na
ustalony wczeŚniej sposÓb uzyskania .9ny óstatecznej' Dopuszcza !ię
|iieprowaozenie
uzgodnień w formie ois911ej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np.: mail,
ilortJaukcyjny)
4
Do licytacji ustnej /aukcji elektronicznej l
nie zostaną zaproszeni Wykonawcy , ktÓrzy
1eqocjacji
"
jub-icń ofeńa podlega
nie spełnią warunkÓw udziału w postępowaniu
odrzuceniu'
XlV. Warunki umowy:
1' lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone wZałączniku
Nr 8 do SIWZ.
3

2.

xV.
1.

2.
xvl.

1.
2.

Umowa moze zostać zawarta.po upływie. terminu związania ofertą, jezeli \A|konawca wyrazizgodę
na zawarcie umowy na warunkach określonychw złozonej ofercie.

Warunkipłatności
Wymagany termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do 7amawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. óonióru przedmiotu
1amówienia potwierdzonego przezZamawiającego'
_
\Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

Termin zwlązania ofeńą.
\AĄlkonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń.
Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moze nastąpiÓ po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie' Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za żasadne, jeśtulrawniońy
do wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuŻenie terminu związania oiertą o'okres oó
60 dni.

XVll. Termin i miejsce składania ofeń:

1'

ofertę naleŻy złoŻyĆ w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76,41-90S Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek

6

nla

2.
3.

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarówno osoóisfego składania ofert
Wykonawcow, jak również składania ich za pośrednictwempóczty lub kuriera
Na opakowaniu

- zaklejonej kopercie

pnez

naleŻy umieŚcić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

,,Postępowan ie o udzielen ie zamÓwienia pn.:

Dostawa odrzwiobudowy chodnikowej ze stali o podwyższonej jakościdla
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2021roku (gr. mat. 281-3)
nr sprawy: PRZZ2608
3
4

5.
9
7.

,,
Nie otwierać
dniem .......
..2021r,
odpowiedzialność za prawidłow e oznaczenie i zabezpieczen ie ofeńy ponosi \Ąrlkonawca.
oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofert.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofać ofertę'
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeńy naleŻy złoŻyÓ według iakich samyc'h
zasad jak złoŻenie oferty z dopiskiem na kopercie ,,ZMlANA'i lub ,,WYCoFANlE".
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia \A/ykonawcę o złoŻeniuóterty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwe1 opeiatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓcońa na adres \A/ykoniwcy
-'bez
jej rozpatrzenia.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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RZZ|2608

WEGLOKOKS

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

8
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XVlll. Otwarcie ofert.

1.

xlx.

Sp. z o.o.

otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw

tl.

:-9 0

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
ustala następujący sposób komunikowania się z \Ąłkonańami:
1. Zamawiający
1)
Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ

- drogą elektroniczną na adres: m'mietus@weqlokokskraj'pllub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. konstytucl zo, 41-gos Bytom
b) uzupełnianiedokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. Konstytucji76,41-905 Bytom,
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom lub
rogą elektron iczną na adres: m. mietus@weolokokśkral. p|
d) pozostałe oświadczeniaiwnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 4'1-gOS Bytom, lub
zawsze aopuszczalm
2| Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadom ien ia, wezwa ia oraz nformacj e będzie przekazywał Wykonawcom
- pisemnie, faksem na numer wskazany w ofercie lub drogą elektronicźną:
na adres poczty
elektronicznej wskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nternetowej w prof u abywcy https ://dostawcv-weq loko is.coiq. bizi
2. Zamawiający i \A/ykonawca, na Żądanie kazdej ze stiorr3rezwłoczrrre potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
3. Korespondencję w formie elektronicznej nalezy kierowaĆ na adres poczty elektronicznej:
d

n

i

i

I

i

:

n

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

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

xx.

XXl.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ'
2' Wykonawca moze zwróciÓ się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci SIWZ ' Zamawia1ący jest
obowiązany niezwłocznie udzieli_c wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treŚci srwz wbłvńęła
do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofeń.
3. TreŚÓ zapytań (bez ujawniania żrodłazapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak
odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwz.
!5. W uzasadnionych
przypadkach zamawia1ącv moze przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowaĆ treŚĆ SIWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkÓw uc|:iału w postępowaniu lub sposobu oceny icń spełnienia', zómaiuląący moze
przedłuŻyc termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach.'rjo"t<onaną
w ten sposÓb modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu
nabywcy https://dostawcv-weq lokoks. coio. bizl.
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art' 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych-w ziviązku z" przetluarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tat<ictr óanych oraz uchyienia dyrektywy
95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie dany-ch), (Dz.U.UE.L.zolal19.1)', zwan"'g" dbl"i
RoDo' Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych Wykon awcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp.zo.o.,zsiedzibą
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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J Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez-!_a_d Rejonowy w Gliwicach, X \Ą|dział Gospodarcży Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321ooo,oo złotych, pooatniriem od towarow
,-!s]!9 _posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653_ooo-ąg-ds, REGoN:270034633;
BDo000012274,e-mail:sekretariat@weqlokokskraj'p|,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalą

w Piekarach Śląskich-(41-94o) przy ul. gen.

Administratorem.
2
3.

a)
b)

c)
d)
4.

Dane kontaktowe lnsp.ektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z
o'o.
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iodóweolokokskrai.p|, tel. 32
rc al.
Dane \Ałkonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzen ia postępowan ia o udzielenie zamÓwienia;
Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamówienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania
udzielenie ."ńóńióni"
wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o uożielenió zamÓwienia do archiwum.

ln

o

re

5.

6

7

pzez

Przetwarzanie przekazanych

prezenta ntÓw \Ał kon awcy, właŚciciel i

l

u

:

ń"

Wykonawcę danych osobowych może dotyczyĆ

b pracown kÓw.
i

Przetwarzanie danych osobowych \A|konawcy dokonywane będzie na podstawie ań' 6 ust. 1
lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznbse przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia.
Dane Wykonawcy są rÓwniez pzefu'tarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takŻe w-celu doihodzenia i windykacji naleznoŚci
w^oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
PrzeM'tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegolnoŚci 2 ustawy ó 'poóatku
dochodowym od osÓb fizycznych iprawnych, ustawy-prawo geologiczne igornicze, u*ta'y'kodeks
!{1v. ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowosci nó podstJwie art. 6 ust' 1 lit. c)
RODO.
8
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celÓw. Administrator może udostępniĆ dane osobowe Wykonawcy ińnym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane-\AĄlkonawcy będą
równiez udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa óraz pooiniotbń
przebltarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetvlarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia a także 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10 \AĄlkonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11
\Ąfukonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o' o': adres; 41-905 Bytom, ul' Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglońokskraj.pl
tel32 71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, uL stów1i 2 oo-193
Warszawa, gdy uzna, iŻprzetwarzanie danych osobowych \A/ykonawcy ńarusza przepisy RoDo'
12 \Ałkonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu Administratora
1zamawiżiącdgo) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby tizyczne prowabżąc! działalnośc
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
a) fa kcie przekazania da nych osobowych Ad m n istratorowi (Za mawi ającem u
)
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeżelidotyczy)
b)
13 Zgodnie z arI''14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaÓ w imieniu Administratora
(Zamawia)ącego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o t<toryón mowa w ust. 12, pzekazując im
treścklauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej' wskazując jednoczeŚnie tym ośobom
\A/ykonawcę jako żrodłopochodzenia danych osobowych,- -którymi dysponował będzie
Adm in istrato r (ZamawiĄący) -( jeŻel i dotyczy)
14 Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
,

i

;

XXll. lnformacje dodatkowe
1. CałoŚć postępowania prowadzona iest w języku polskim, dotyczy to rÓwnież
korespond e nĄi oraz poroz u miewa
pomięóży'
n

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Zamawiającym, a Wyńon"*"ą.

wszelkiej
str. 9

2

Komisja przetargowa może ŻądaĆ od VWkonawcow wyjaŚnień dotyczących treŚci złożonych ofeń.
Komisja przetargowa kazdorazowo Wzywa \A/ykonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofert:
1)nie złożylistosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
2)złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym.terminie, chyba_ze pomimo ich uzupełnienia ńonieczńe- byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.

3.

4'

6.
1)
2)

Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie plzez
Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot
zamÓwienia wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez
Komisję
.
Przetargową, jako
dzień uzupełnienia
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,
rachunkowych d.okonanych poprawek

z

uwzględnieniem konsekwencji

niezwłocznie powiadamiając o t!ń rnryronawcę,
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SIWZ, niezwłoczńie pówiadamiijąc
o tym
Wykonawc.ę i wyznaczĄąc termin na.wyrazenie zgody na ich poprawienie,
chyba za irceptaó;a
_ - zmian wynjka z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
7'Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulamin.u d.okuĘnenta-cia z. qostęoowania nie podleqa udostepnieniu
_

nazasadachokreŚlonychwprzepisachodostępieoo@

XXlll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

1.

2.

osoby upowaznione informują

\ĄłkonawcÓW, w formie przewidzianej w S;WZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania' lnformacja ta jest przekazywana niezwłócznie do puntińacJi]
na
stron ie www.weqlokokskrai.pl
Wykonawcę, ktorego ofeńa zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie
odrębnym pismem do zawarcia umowy.

XXIV. Postanowienia końcowe.

1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. z tytułu odrzucenia ofert \Ąfkonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3' Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem oferty oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi
\Ąkonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Formularz

4

Załączniknr 1
Załącznik nr 2
Załączniknr 2a
Załączniki nr 3

5.

Załączniki nr 3a

Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załącznik nr 6
Załączniknr7
Załącznik nr 8

oŚwiadczenie

6.

1

2

3

7
8.
9.

10.

zakres zamÓwienia.

oświadcze

n

parametrÓw

ko

ie dotyczące przedmiotu oferty

dostaw
oświadczenie
oŚwiadczenie

o zamÓwienie

WADIUM w formie zaliczenia
l stotne postanowien ia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowv.

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA,

I'

Pzedmiotem zamówienia jest: Pzedmiotem zamówienia jest dostawa obudów chodnikowych
i kształtowników do obudów chodnikowych ze stati o podwyższonej wytzymałości
i odpornóści
korozyjnej (gr. mat.2B1-3

1.

)

Podział przedmiotu zamówienia na zadania:

Nr zadania

Szacunkowa wielkośćdostaw

Nazwa materiału

JM
OBUDOWA ŁP PRoFIL V25 - ŁUKoWA
PoDATNA W GATUNKU S480W - ŁP
wielkoŚc odrzwi rys' 1 - 13, ŁPP wielkoŚĆ
odzwi rys. 1-13
oBUDoWAŁP P ROF IL V29 - ŁUKoWA
PoDATNA W GATUNKU S480W - ŁP
wielkoŚc odrzwi rys. 6 - 19, ŁPP wielkośc

'1.1

2.1

odrzwi

t

8

t

24

t

I 000

t

300

t

300

6-1 5

oBUDoWA ŁP PRoFlL V32 - ŁUKoWA
PoDATNA W GATUNKU s480W - ŁP
wielkośÓ odrzwi rys. 7 _ 19, ŁPP wielkoŚc

3.1

Ilość

odrzwi rys. 7-15

oBUDoWAŁUKoWA PoDATNA
UNIWERSALNA TYPU ŁPs V32 wielkośĆ
odrzwi 1 - 17 cAT. S480W
KsZTAŁToWN lKV29 L-8000-12000
DŁUGoŚĆ HANDLoWA NA ELEMENTY
oBUDo\^^/ GÓRNlcZEJ W GATUNKU
s480w

4.1

5.1

ll. WYMAGAN lA
ZAMOWIENIA.

'

PRAWN E ! VVYMAGAN E PARAMETRY TEcH

N

IczNo_UżYTKoWE PRzEDMIoTU

oferowany przedmiot zamÓwienia winien byÓ wolny od wad prawnych i fizycznych i nie naruszać
praw majątkowych osÓb trzecich.

przypadku
ry
Zamawiaiącemu

wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
wynikającym z naruszenia przez zaoferowany przedmiot zamowienia praw tej
osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnoŚci przemysłowej, urykonawca zobowiązany
1est
do poniesienia.(zwrotu ZamawiĄącemu) wszystkich kosżtÓw i'wyóatkÓw z tym zw\ązanych,
wliczając w to koszty zapłacone pzez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecicn, rtorycń pra*"

2.

9
4.
_
5.

zostały naruszone.

oferowany przedmiot zamówienia musi spełniac wymagania przepisÓw prawnych:
Ustawy z dnia g czervvca 2011 r'_,,Prawo geologicżne igÓrnicze" (Dz.U.202Or' 1o64tj..)
Rozporządzenia Ministra Energii z.dnia 23 tistopada z-oto f.-,,W sprawie, szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych'' (Dz.a. zoirr.
poz 1118 z dnia 09 czerwca 2017r.).
oferowany przedmiot zamÓwienia musi byÓ fabrycznie nowy.
oferowany przedmiot zamÓwienia winien byÓ wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno-

'.

Ruchowązłożonąwprzetargu

Podporowe stalowe elementy obudowy wyrobisk winny byc wykonane ze stali o właŚciwościach
mechanicznych określonychw Polskich Normach
\AĄlmagania w zakresie parametrÓw wytrzymałościowych oraz
dokładnoŚci wykonania stawiane
elementom odrzwi oraz odrzwiom obudowy podporowejstalowej określająP;bkil
Normy:
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sorawv:

ZADANIE Nr

RZZI2608

1'

2'

ZADANIE Nr

ZADANIE Nr

3-

4-

-

ZADANIE Nr 5

So. z o.o.

obudowa łukowa V25 ze stali o podwyższonych parametrach wytzymałościowych
izwiQkszonej odpornościkorozyjnej S480\l1lzgodnie z PN-G-15ó21i2o1g-o5, pŃ-rr93441'3''2004, ze stali s48ow zgodńie z PN-H-84O42:2OO9 iPN-H84042:2009lAz1:2012' Tytuł: Sfa/e mikrostopówe na kształtowniki i akcesoria gÓrnicze
lub rÓwnowaznej.

obudowa łukowa V29 ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych
i zwiększonej odporno-ści korozyjnej Sa8oW ŁP wielkośÓ odrzwi ryi. 6 tg' łlpp

-

rys 7;15 zgodnie z PN_G-15021:2019-05, PN-H-g344i-3:2oo4, ze siali
s480W zgodnie z PN-H-B4o42'.2oo9 iPN-H-B4o42.:2OO9lAz1zo1z'- iytuł:-śtale
mikrostopowe na kształtowniki i akcesoria gornicze lub rÓwnowaznej

wie..!kośÓ

ZADANIE Nr

WEGLOKOKS

odrzwi

obudowa łukowa V32 ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych

i .zryie!9zonej odporności korozyjnej-Sa8oW ŁP wielkoŚć oór.'i rvi. l tg, źpp
wie_|kgŚÓ odrzwi rys. 7-15 zgodnie ż pŃ-c-t 5021:2O19-O5,
PN-H-934ąi-g:zooą,
siali
s180W zgodnie z PN-H-B4O42:2OO9 i PN_H-B4o4ź:2OO9tAz1:2o12.Ty:tui|--ze śrul"

na kształtowniki i akcesoria gornicze lub rÓwnowaznej
obudowa łukowa podatna typu ŁPS Y32 ze stali o podwyższonych parametrach
wytrzymałościowychi zwiększonej odporności korozyjne; słaow ŁPS wielkość
odrzwi rys-l - 17 zgodnie z PN-G-15021:2019-05, pN-ń--ggłłr 3''2oo4, ze stati s48ow
mikrostopowe

zgodnie z PN-H-84042:2009 i PN-H-B4042:2OO9IAz1:2O12' Tytuł: Sfa/e mit<rosńpowó
na
kształtowniki i akcesoria gÓrnicze lub równowaznej

Kształtownik V29 dł. handlowe L_8000-12000 ze staIi o podwyższonych parametrach
u_łlrzym{ościowych.i.1ryiększonej odporności korozyjne; śłeow-zgodnie z PN-H93441-1:2013-12, PN-H-93441 -3:2OO4 ze stali s48ow zg-óonie z PN-H-B4042:2009 i
PNH-B4042:2009lAz1:2012' Tytuł: Sfa/e mikrostopowe na kśzbłtownikii akcesoria gÓmic:ze
lub rÓwnowaznej.

Podstawowe parametry geometryczne tj. szerokoŚć i wysokoŚć odrzwi muszą byc rÓwnowazne

i spełniac normę PN-G-15021:2019-05' natomiast promienie łuków muszą oye-pdnakowe dla

łukÓw ociosowych i stropnicowych danego rozmiaru odrzwi'

6.

Przedmiot zamówienia. Yv.zadaniach.Ęr 1 _ 5 winien być wykonany ze stali o podwyzszonych
q31qmgtrach wytzym1łościowychi zwiększonej odpornoŚci korozyjnej tj. ze stali S480W zgodni'e z
PN-H-84042:2009 i PN-H-84042:2OO9lAz1:2012. Tytuł: State ińikiośkopowe na kształtowniki i
a kcesoria g Órn icze lub rÓwnowaznej.

Za stal

rÓwnowazną w zakresie zadań nr 1 _ 5 Zamawiający uwaŻa stal o właŚciwoŚciach
mechanicznych: wytrzymałoścna rozciąganie Rm min. ódo MPa, granica plastycznoŚci
Re min. 4B0 MPa, wydłuzenie As min.17o/o, idarnoŚÓ KCU2A min.30J/cm, ora-z charaktbryzJ1ącą si|
zwiększoną odpornością korozyjną zgodnie z PN-H-84042:2Oo9 i PN-H-84042:2OO9tAz1:2012.

*Polskie Normy:
obudowa chodnikÓ.w odrzwiami podatnymi z kształtownikow korytkowych ' PN-G-'l5021.2019'05.
odrzwia łukowe podatne ŁP, z kształtownikow typu V, iyposzereg A _ Łuki.
o PN-H-93441-1:2013-12. Ksztaftowniki stalowe walcowane na gorąco dla gÓrnictwa. Część1.
Ogolne wymagania i badania.
PN_H-93441'3.2004' Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla gÓrnictwa' CzęśĆ
' Ksztaftowniki
3.
typu V. Wym iary.
PN-H-84042:2009/Az1:2012. Tytuł: State mikrostopowe na kształtowniki
' iPN-H-84042:2009
akcesoria gornicze
7

\AĄlmagane parametry techniczno-uŻytkowe dla zadania nr 4:
a) obudowa łukowa podatna
b) iloŚć elementÓw na komplet odrzwiobudowy: 4 szt. (2 łuki stropnicowe, 2 łukiociosowe)

c) minimalny Wymagany wskaŹnik nośnościdla zadania nr 4 musi wynosić dla poszczegÓlnych
odrzwi

:

ŁPs/l/lN3Ż

ŁPslŻlŻlv32
ŁPsl313/v32
ŁPs/4l4/v3Ż

-

-

0,208 MN/m

0,l9l

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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MN/m

0,176 MN/m
0,163 MN/m

str. L3

ŁPsl7l7lv32ŁPS/8/B/ V32 _
ŁPs/9/9/ V32 ŁPs/10/10/ V32 ŁPs/11l11lv32 ŁPsl12l12lv32 ŁPs/13/13/ V32 ŁPsl14l14lv32 ŁPsl15l15lv32 ŁPsl16l16lv32 _
ŁPsl17l17lv32 -

ŁPs/5/5/ V32
ŁPs/6/6/ V32

0,152 MN/m

0,143 MN/m
0,135 MN/m
0,130 MN/m
0,125 MN/m
0,121 MN/m
0'11B MN/m
0,115 MN/m
0,112 MN/m
0,110 MN/m
0,107 MN/m
o,105 MN/m
0,103 MN/m

Uwaga:

1'

)

Podana ilośó obudowy, jei struktura rodzajowa są szacunkowe iw trakcie realizacji
dostaw
mogą ulec zmianie, dlatego też ceny na poszczeg'olne rodzaje obudów łukowych (wielkości

i rodzaju łuków) W . poszczególnych zadaniich, winny byó jednakowe i
pochodzió od jednego producenta/dostawcy__wykonanie
wg jejnej oo'łuńentacji oraz tggo
samego certyfikatu.
wg rysunku

Ill.

Dokumenty Wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań
określonych przezZamawiającego - do złożenia Wraz z órertą

1'

oŚwiadczenie o spełnieniu wymagań prawnych i jakoŚciowych oferowanego przedmiotu zamowienia
(wykaz parametrÓw techniczno _ uŻYtrowy?h oferowanego przedmiotu_ zamÓwienia)
oraz wyt<az
załączonych dokumentÓw potwierdźającictr spełnianie" przez oferowane dostawy wymagań
okreŚlonych przezZamawiającego - zgodnie ze Wzorem ZaĘcznika Nr 3 do sIWz.

2'

oŚwiadczenie Wykonawcy o zastosowaniu do wykonania przedmiotu zamÓwienia ujętego
w danym zadaniu kształtownika V o określonejwielkości wykonanego zgodnie z normamiPN-H93441-1''2013-12, PN-H-93441-3:2004 wykonanego ze stali o określonyćh przez Zamawiającego
w SlWZ parametrach techniczno-uzytkowych (wytrzymałośc na rozciąganie Rm (jednostka MPi),
granica plastycznoŚci Re (jednostka MPa), wydłuŻenie 45 (jednostka %), udamoŚc KCU2A
(jednostka Jlcm2), odpornośc korozyjna)- zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 3a do stwz.

3. oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i'do uzytku w pooziemnych wyiobiskaóh
zakładÓw gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze Wzorem żałączni*atur ł
do SIWZ.

4. Aktualny(e)

dobrowolny(e) certyfikat(y) na.zgodnośĆz wymogami norm wymienionych powyżej dla
danego zadania, wydany(e) przez jednostkę upowaznioną do-ceńyfikacji pizedmiotu zamówienia

lub

Aktualny dobrowolny ceńyfikat potwierdzający, Że oferowany produkt będący przedmiotem
zamÓwienia spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniająóe 'postanowiónii -Ustawy Prawo
geologiczne i górnicze oraz Wymagania zawarte w aktaóh wykonawczych wydanych z delógacji
'upowaznióną tej

ustawy, obowiązującej

w dniu wydania ceńyfikatu, wydańy przez jednolttę

ceńyfikacji przedmiotu zamÓwienia

( dIa

zadań

1_5)

dó

Uwaga:

?)
b)
c).

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być waŻne w dniu składania
ofert.
W przypadku braku ważnościzłożonegoWraz ofertą-córtytit<atu na cały okres realizacji
z-amÓwienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do WĘG-LoKoKs KRAJ Sp. z o.
o KWk
Bobrek - Dział Logistyki Materiałowej, aktua!1v _ obowiązująóy certytikat.. Dostarćzony certyfikat
mysidotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w óieicie pizetargowej.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktÓry przedśtawiłdokument, itory'stracił ważnośćpo
wyborze oferty, a przed zawarciem ur1owy i nie dostarczył certyfikatu zgoaiie z pkt'
b), zawarcie
umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykońawcy

z

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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5.

Ż

zawierający co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamÓwienia,
potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez'Zamawiającego
parametrow
techniczno - uzytkowych przedmiotu zamÓwienia,-zgódnyź uźyskanym certyfikł:Jin (zait.l-ay
Dokument

Wykonawca oferujący obudowę łukową wykonaną ze staIi równoważnej zobowiązany jest
dołączyó do oferty dokument określającyparametry zastosowanej staIi' oorumenteńiym
moze byc stosowna norma określająca wymagania dla stali zastosowanei oo *ytońańia
oferowanej obudowy łukowej lub wyniki badań wykonane przez niezalezną
od uryionawcy
jednostkę ceńyfikującą lub uprawnione laboratorium badawcze.

6'

Sprawozdanie (raport) z badań technicznych obudowy, będące podstawą
wydania ceńyfikatu,
wykonane przez niezalezną od Wykonawcy jednostkę badawczą potwierdzające
Wymaga ne plzez
Zamawiającego parametry techniczno-uzytkowe przedmiotu zamÓwienia (dIa
zad.1-a).

7

.

Deklaracja zgodności (zad.1-5)

B.

lnstrukcja ruchowo-eksploatacyjna (zad.1-41

9.

Warunki Techniczne \Ałkonania i odbioru (zad.1-4)

10. Dokument zawierający dane o Wymaganym minimalnym wskaŹniku noŚności (MN/m) (zad.
nr 4)

lV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wlazz przedmiotem zamówienia:
Przy pierwszej dostawie:
1. ceńyfikat dla przedmiotu umowy ( dla zadań 1_5)
2' pełna dokumentacja techniczna oferowanego przedmiotu zamÓwienia zgodna z uzyskanym
ceńyfikatem (dokumentacja techniczna wraz z dokumentacją konstruicyjną iwórunkjmi

3.

V.

technicznymi) (zad. 1 -a)
instrukcja stosowania lzad.,l-41

Wymagane dokumenty, które nateży dostarczyó wrazzprzedmiotem zamówienia:
Przy każdej dostawie

1. Świadectwo kontroli jakoŚci'
2. dokumentgwarancyjny.

3'

dowód wydania

WZ

wraz z wpisanym nr zamÓwienia

4. świadectwo odbioru 3.1 według normy PN_EN 10204:2006 dla wyrobÓw
5. deklaracja zgodnoŚciwyrobu, według normy PN-EN Iso/lEc17050_1:2010

hutniczych'

'ocena
zgodnoŚci. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część1:Wymagania
ogÓlne''

\uN,ę-' "

/
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Nr sorawv:

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

RZZI2608

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRON'E
I

Nr

N

T

E R N E T o WE

J

Po

D A D RES EM; https:/efo.coiq.biz

sprawy: PRZZ/2608

Dostawa odzwi obudowy chodnikowej ze staIi o podwyższonej jakościdIa potzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w-2O21.oi,u1grupa maieriałowa: 281-3)

UWAGA

!

VVYPEŁNIoNY, WYDRUKoWANY i PoDPlsANY PRzEz osoBY REPREZENTUJĄCE WYKoNAWCĘ

FoRMULARzoFERToWYrunlffibzvcDosKŁADANEJoFERTYWWERsJl
PAPIEROWEJ.
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Załącznik Nr 2a do SIWZ

ZAŁACZNIK Do FoRMULAMA oFERToWEGo - DoDATKowr

ośwnoczenn I usrRterun

1. \AĄkonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy \AĄlkonawca składający

ofertę wspÓlną oświadcza:
1) podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, która zawiera wszystkie koszty, ktore będą
poniesione w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,
2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia naleznego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendarzowych oo 'dati wpływu faktury óo
Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru
[rzedmiotu zamÓwienia
potwierdzon ego przez Zamawiającego.
3) oferuję termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
4) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie njruszi praw osob trzecich,
5) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określone w S|WZ szczegÓlnoŚci
w Szczegołowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz !stotnycń postanowieniach umowy,
-w
^.
6)
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia,
tym lstotne postanowienia, które zostaną
wprowadzone do umowy - bezzastrzeŻeń,
7) zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. oraz
lnstrukcją dla Wykonawców, zamieszczonymi na stronie https://dostawcy-weqlokoks.coiq.blzl,
orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po strorrle wyronawcy
z ww' lnstrukcją.
2. oświadczam,żel.
a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,
b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamÓwienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania określonejdziałalnościlub czynnoŚci związanej
'

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadaniatakich uprawńieri,

3. 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 całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
_ktÓrzy

b) n!9 znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem Wykonawóow,
po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie pizewiduje
zaspokojen ia wierzyciel i popzez kwidację majątku u padłego.
4. Działając w imieniu \AĄlkonawcyAĄkonawcow występujących wspÓlnie ośwladczam, że:
li

1)

jestem:*

tr
tr

2)

czynnym podatnikiem podatku od towarÓw

zwornionym

;;;,";";;;;;,

i usług o

numerze identyfikacyjnym NlP:
do wvstawiania faktur'

;ilffil"

moim właŚciwym urzędem skarbowym jest:

nazwa:

adres

5.

w
*

posiadam status:n

tr
tr
tr
tr

mikro przedsiębiorcy
małegoprzedsiębiorcy
średniegoprzedsiębiorcy
dużego przedsiębiorcy

rozumieniu ustawy

z

w transakcjach handlowych.

dnia

marca Z0j3

r

o

przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom

wybrać właściwąopcję

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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---oświadczam,Że

6.

informacjeznajdujące się na

stronie

strona

nr.'......'''..,

strona nr ... ...
stanowią informacje
tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z
ledace
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. zZO2Or. poz. 1g13j,tj.
spełniają łącznie trzy warunki:

informacja

1)

ma charakter

...

**(techniczny,

technologiczny, organizacyjny

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

2)
3)

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoŚc objęcia informacjitajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1

...

Ad 2...
Ad 3

...

'--wypełnić jeŻeli dotyczy

7. oświadczam,Żejestem związany ofeńą przez okres

60 dni.

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w pkt' .....
Nazwa nr dokumentu
nr strony w ofercie

1.......

SIWZ

(oświadczenia):

2. ......
3.......
i

5.

... ...

6... . ...

7.
8.
9.

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

10. ... ...

E'maildo obsługizamówień generowanych w portatu Dostawcy
(proszę wpisac aktualny adres)

(

LDo

)

(pieczęl i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
Sekretaę Komisji: Manena Miętus
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRzEDMloTU ZAMÓWENIA, sPEŁNl ENIA WYMAGłŃ pnłwruYćn, wyxRz

zAŁĄczoNYc H DoKU M ENToW PoTWl E RDzAJĄcYc H s P EŁN lAN E PRzEz
oFERoWANE
DoSTAWY WYMAGAŃ oKREŚLoNYćn pRzez zAMAWlAJĄcEGo
l

Nr zadania (części)zamÓwienia
(w razie potneby sponądzić oddzielnie dta każdego zadania)

A.

Parametry techniczno

1)

- użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.

oferowany przedmiot_zamówienia spełnia Wymagane parametry techniczno-uzytkowe
okreŚlone w
załączniku nr 1 do SIWZ.
oferowany przedmiot zamÓwienia jest fabrycznie nowy.
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wymagania"norm

?|
3)

'..

4) obudowa łukowa / kształtownik** wykonana jest ze stali o podwyższonych parametrach
!ry!ry.Talościowych tj. ze stali S48oW zgodnie z ńN-H-gło42:2OO9 i PN-H-84o42:2OO9tAz1:2O12' _
TAK/NIE**

5) obudowa łukowa
wykonana jest ze stali rÓwnoważnej stali S48OW zgodnie
{ |:JĘ!oynik**
PN-H-84042 :2009 i PN-H-84042 :2009t fu1 :2012. tj. ze stati. .

z

normą

.

' uwaga: pkt 5) wypełnić w przypadku skreśIeniaodpowiedzi_

,,tak', w pkt 4)

B. Przedmiot oferty spełnia wymagania prawne określone przezZamawiającego w SIWZ.

1.

oświadczam, że oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych inie
narusza praw majątkowych osÓb trzecich' W przypadku wystąpienia
[rzez ośobę'trzecią
z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko ZamawiĄącemu ńynirającyń z ńaruszenia przezzaoierowany
przedmiot zamówienia praw tej osoby,-w]vm praw wyńika.;ąćyón z tytułu własnoŚci przemysłowej,
zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu ZamawiĄącemu1-wsżystkicń kosztÓw i wydatkÓw z tyń
związanych, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającógo na rzecz osÓb tizecich, ktÓrych
prawa zostały naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez Zamawiającego'
1. oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrob spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia ni
ryńek i d'o uzytkrr w [odziemnych
wyrobiskach zakładow gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń- zgoonie zżałącznikiem
Nr 4 do SIWZ.

-

2.

-_
-

3.

strona oferty ...
Certyfikat wydany przez jednostkę upowaznioną do certyfikacji przedmiotu zamÓwienia, Wazny
dniu składania ofeń (dla zad.{_5)
nazwa jednostki certyfikującej
nr certyfikatu
data
data obowiązywania...
strona oferty...

wystawienla
..

*

nazwa i nr dokumentu.....
strona oferty...

Dokument. okreŚlający własnoŚci mechaniczne stali zastosowanej
do wykonania oferowanej
obudowy łukowej/kształtownika** w zadaniach nr ..........*, W tym określający
co najmniej
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

\ilM

...

*

Dokument zawieĘący co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamÓwienia'
potwierdzający spełnienie przez oferowane wyroby wymagańych przezZamawiającego
parametrÓw technicz_no - uzytkowych przedmiotu zamowienia,-zgodnyz
uzyskanym certytit<"atem
zgodnie zZałącznikiem Nr 3a do SIWZ (dlazad.,|- )

-

4.

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

W

str. 19

z

Rm (jednostka
granicę plastycznoŚci Re (jednostka MPa),
wydłuzenie A5 (jednostka Yo), udarnoścl4|9),
KCU?A (jedńostka' J/cm,) or")'- |ótwieroza.;ąiy
zwiększoną odpornośc korozyjną - w pnypadku oferowania obudowy zó stali
rońnoważnej.

Wytrzymałoścna rozciąganie

5

nazwa i nr dokumentu.

..

...

*

strona oferty...

z badań technicznych obudowy z kształtownika typu V o podwyzszonej
wytrzymałoŚci zgodnie z PN-G-150oo/o5, będące podsiawą wydania
certyiilatu, ńy'ton"nu pr.",
Sprawozdanie (rapoń)

niezaleŻną od \AĄlkonawcy jednostkę badawczĄ potwierdzaĘcó *y."gun

parametry techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia
-w

stali równoważnej

nazwa i nr dokumentu...

bnypaaiu

...

e

przezZamawiającego

ofe'rowania obudowy ze
*

strona oferty.
6.

Minimalny Wymagany wskaŹnik nośnościdla zadania nr

ŁPsl1l1N32
ŁPsl2l2N32
ŁPs/3/3^/32

ŁPsl414N32
ŁPS/5/5ru32
ŁPs/6/6/V32

ŁPsl717N32
ŁPs/8/Bru32
ŁP5/9/9^/32

ŁPsl10l10lv32
ŁPs/11l11lv32
ŁPsl12l12N32
ŁPsl13l13lv32

ŁPsl14l14lv32

-

ŁPs/'15115N32

ŁPsl16l16lv32
ŁPs/17l17lv32

4 wynosi

dla poszczegÓlnych odrzwi

:

*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m
*MN/m

z badań technicznych obudowy, będące podstawą wydania certyfikatu,
wykonane przez niezalezną od \Ąrlkonawcy jednostkę badawczą potwierdzające Wymaga ne przez
Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamÓwienia (dlazad.1-4)

7. Sprawozdanie (raport)

- strona ofeńy

8.

Deklaracja zgodności (dla zad.1_5)

- strona oferty

9.

lnstrukcja ruchowo-eksploatacyjna (dla zad.1-4)

- strona oferty

10. WarunkiTechniczne Wykonania iOdbioru ( dla zad.1-4)

*

- strona oferty

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
*

-

**

wpisać własne dane

- odpowiednio skreślić

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 3a do SIWZ

MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oświadczenie Wykonawcy

oświadczenie Wykonawcy o zastosowaniu do wykonania przedmiotu zamówienia
ujętego w danym zadaniu kształtownika

Vo

okreŚlonej wielkości wykonanego zgodnie z

normami PN-H-93441-1:2013-12, PN-H-93441-3.2004 wykonanego

ze stali o

plzez Zamawiającego W slWZ parametrach techniczno-uzytkowych

określonych

(wytrzymałoŚó na

rozciąganie Rm (jednostka MPa), granica plastycznoŚci Re (ednostka MPa), wydłużenie A5
(jednostka %), udamośÓ KCU2A (jednostka Jlcmz), odpornoŚć korozyjna).

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb

u

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr

4

do S|WZ

oświadczenie dotyczące pzedmiotu ofeńy
UWAGA: W razie potrzebv vwpełnió dIa każdei pozvcii. qrupv (zadania) oddzielnle

1)

Wykonawca' a vv przypadku ofeńy wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa iadres)

Ż) Nazwa

wyrobu

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

3)

Producent wyrobu:

4)

Posiadane dokumenty, odniesienia:

oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyróblskach
zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
oświadczam,ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym
QeŻel i

tj.:

dotyczy Wy pełn ia Wyko n awca określając rodzaj opakowan i a)

*)W przypadku
braku informacji

o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako

opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.''

(pieczęĆ i podpis/y osoby/osob upowaŻnionych
d o re p rez e

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ VVYKONANYCH/NTYKONYWANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich tzech lat przed uplywem terminu składania ofert w zakresie
niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posladanla wiedzy i doświadczeńia

Nazwa i adres \Afkonawcy
Data:

Wańośó
zamówienia netto
zł
Przedmiot
zamówienia

Lp

(w okresie

ostatnich
3 lat przed
upływem terminu

składania ofert)

Data
dostaw
(nalezy
podac:
dd/mm/rrrr
lub okres
od
dd/mm/rrrr

Podmiot
wykonujący
zamówienie*
Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

do
dd/mm/rrrr)

(w przypadku

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzając
y nalezyte

wykonanie

potencjału)

dostaw)

Uwaga!
Przez wykonanie zamówienia naleŻy rozumieĆ jego odbiÓr.

*

W przypadku dostaw okresowych lub ciągłycń naleŻy w kolumnie Data wykonania

wpisaÓ

,,do nadal'', podając wartośĆzrealizowanego dotychczaś zamÓwienia. Do wykazu nalezy doŁączyć, dokumenty potwierdzaiace, Że podane w wykazie dostawy zostały
wykonane nalezycie lub są wykonywane należycie.

W

gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, \Ałkonawca składający ofeńę
zobowiązany jest udowodnic Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasob'ami niezbędnymi
óó ieatizac1
przypadku,

zamÓwienia,

w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do
oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korłstania z nich przy wykonaniu zamówienia

u

powaz

sekretarz Komisji: Mazena Miętus

NN\

n

(pieczęó i podpisy osoby/osób
ionych do reprezentowa n ia \Ą&konawcy)
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z
Załącznik Nr 6 do SIWZ
MiejscowoŚć

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWCY

ośwnoczEN lE vVYKoNAWcY WsPoLNlE UBIEGAJĄCEGo
slĘ o ZAMoWIENlE

oŚwiadczam, ze:
nie jestem w stanie.likwidacji lub up.adłościalbo jestem w stanie upadłościlub likwidacji
oraz o
ogłoszeniu upadłoŚci zawarłem układ..zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
a układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likńidację majątńu upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na iloeźpieczenie sflołeczne izdrowotne
albo
zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne
oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanió przedmiotu zamÓwienia.

1)
2)
3)

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

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspótnie składających ofertę.

Sekretan Komisji: Mazena Miętus
\\\lĘ,Ą
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Nr sorawv: P

WEGLOKOKS KRAJ So. z o.oZałącznik Nr 7 do SIWZ

PieczęÓ firmow a Wykon awcy
NIP

DATA

ośWADczENlE
Niniejszym oŚwiadczamy., ze posiadamy wierzytelności pienięŻne wobec WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o
puekraczające wysokośc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńbwych
w przetargu pn.
przetarg nr: ... ...
przewidywana data otwarcia ofeń:
wysokoŚc Wymaganego wadium: '
faktury
faktury
faktury
faktury

...
'..
'.
'

nr ...
nr ...
nr ... .
nr .. ' ..

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

.

' ' .. '

-.

iuvvymagalnoŚci

data
data
data
data

wartoŚÓ

wymagalnoŚci
wymagalnoŚci

wartoŚc
wartośÓ

wymagalności

wartośc

WARTośc RAZEM:
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytetności wynikających

(słownie:

-)

stanowiącej równowartość wadium,

z

ww. faktur VAT do

na poczet wadium

kwotyt-]

wymaganego w

postępowaniu pn.: t
_J. Qśwjadczamy,ż-ezaliczenie wierzytetności na poczet wiaiuń uwóżamy
1a spełnienie pnez WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. świadczeniapieniężnego wynikają""go . rń.
faktur VAT do kwoty
[J atatego też nie będziemy naliczać odsefek źa opaznienie i złpłacieza
okres do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia. Zirot wadium nastąpi na
zasadach okreśIonych w $ 19 Regulaminu udzielania zamowień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z ó.o.

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds' Finansowych/GłÓwnego

Sekretaz Komisji: Manena Miętus
N\\qA

Księgowego

W

WEGLoKoKs KRAJ

Sp. z o.o.)
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Załącznik Nr 8 do S|WZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ S

z o.o.

Umowa
zawarla w

dniu

gląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa,,):
cón. iói.óóó-żęt[", zarejestrowaną
w S-ądzie Rejonowym.w Gliwicach, X \A|dział G99qloarczy i wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego
"REGoN
:-lej9s^try Przedsiębiorstw pod nr KRS oooobgo618, rurp osg-ooo-ła'-65,
270034633,

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

BDo

ryfię!,qrach

41'g4o.P1ekary

Śąltie, i'l'

000012274, wysokośÓ kapitału zakładowego: 173.32L000,00

ZamawiĄącym, W imieniu i na rzecz, ktÓrego działajĄ:

1.

2.

zł, ,*^ną- w treściUmowy

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

a
Firmą

KRS
'''.., będącą podatnikiem VAT i posiadającą
REGON .... wysokoŚó
kapitału zakładowego - ......

...' zarejestrowaną W '''....,.' . pod numerem
numer identyfikacyjny Nlp ....

PLN., zwaną w treściumowy ,,WykonawcQ'', W imieniu i na rzecz którego działaią

1.
2.

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

s1.

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. Protokół końcowy z postępowania o udzielenia zamówienia potwierdzający wynik postępowania
o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieogróńiózonego pn. óostawa
odrzwi obudorry chodnlkowej ze stalio póowyzsźonej'jakośc'idlapoirzeb WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek i- Piekary w 2021roku (grupa-ńateriałowai zaa-t; ( Pkzz2608)
2. oferta złoŻona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia (slWZ)'

s2.

1.PrzedmiotemumoWyjestdostaw"oooffiikowejzestalopodwyzszonejjakoŚcidla

2.

3'

p9trzeb WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek i- Piekaiy w 2021iotu (grupa materiałowa:
283-1)
\AĄlkonawca oŚwiadcza, ze Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada
wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.

Zakres Świadczenia wynikający

w ofercie \A/ykonawcy.

z

niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym

s3.

1

WartoŚc umowy nie przekroczy:

Cena i warunki płatności

1) WartoŚÓ netto ..'.'..... '''.......zł,
2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizaĄi umowy.
2 Suma wartości zamówień wystawionych przez Zamawiającego
nie móze przekroczyć wartości
umowy' WartośÓ odebranego towaru, ktÓrą'zapłaci.zamawiźjący zostanie
ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie
zańówienia'
3
Ceny jednostkowe netto zgodnie zżałącznikiem nr...... do Umowy.
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
\1hqr)-,

str. 26

Nr so

:PRZZI26OB

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

4'

oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złozoną ofeńą. w pźypa'ot<u wystąpien
ia przez
osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu ńynirającym z naruszenia
praw autorskich, p.raw własnościprzemysłowej lub know-hórł przez przócińiot
zamowienia,
\Ą/ykonawca zobowiązuje się przystąPig oo spiawy niezMocznie'po
go prriź
Zamawiającego, a takze poniesÓ wszyśtkie kosziy z iym związane, wliczają.
'.ńLoomieniu
* io koszty zipłacone
ZamawiĄącego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zóstały narusźone.
- ?.r?ez
5'
WańośÓ umowy netto zawańej w wyniku postępowinia o udziólenie zamÓwienia prowadzonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówien w'Węot-oKoKs KRAJ
Sp. i o.o, w tym lub aukcji
elektronicznej (ań.70 kc) zawiera wszelkie koszty, wiym, ewentualne opłaty
celno-graniczne, koszty
dostawy do magazynÓw Zamawiającego łącznie zubezpieczeniem na'czjs
transportu oraz koszty
opakowania nie przewidzianego do zwńtu i oznakowania towaru.
6' Wykonawcy nie.przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji
umowy' ZamawiĄącv, pomimo dochowania nalezytej starannóści, z uwigi na
charaktór prowaozońe;
działalnoŚci nie zapewnia realizacji umowy w półnym zakresie. W przlpadku,
kiedy zrealizowana
faktyczna wańośćumowy netto będzie niŻsza od wartoŚci netto umowy, ńryron"'cy
nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowai".ć
ż tyńłu niezrealiźoń;ń'"]
częŚci umowy.
7 ' W sytuacjach powodujących konieczność. odbioru
towaru pzez Zamawiającego z winy \Alkonawcy,
'
ZamawiĄący obcąŻy \ĄĄlkonawcę kosztami trans.pońu w wysokoŚci poniesiońói p:zez
zańawiającego. '
- Dla okreŚlenia iloŚci oraz terminu dostaw, zamawiaigcy składać
B'
będzió' rnlyxon"*.y sio.ó*n"
zamÓwienia- UwaŻa się za skuteczne następujące idrmy i sposoby przekźzywania
zamÓwień
\AĄl konawcy przez Zamawiającego
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamowienia faksem' lub
3) przesłanie zamowienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
9' W przypadku przekazywania zamÓwień w iormie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w,,Portalu Dostawcy'' co jest równoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia' opeiacja ta połączona
jest z automatycznym wysyłaniem \Arlkonawcy informacji o opublikowaniu
zambwieńia na *.ka.any
przez Wykonawcę 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 \AĄlk-onańcy zamÓwień nie p'Ózniej niz wostatnim
dniu
obowiązywania umowy.
11. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające
wymagań określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przezZamawiijącego,
12' Faktury za realizację przedmiotu zamówienia tnlyrónawca wystawiac będzie zimJwiającemu
w terminie wynikającym z właŚciwych przepisÓw na podstawió dokumentu odbioru przóo'miotu
za mowi e n a potw ie rdzo n e g o przez magazy n Zamawi ające g o
13. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do-d'okónania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rze_telny, zgodny z umową i stanem rzec-1ywlstym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem
siosowanym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U)lub kodem cN, pońadto nazwa towaru na fakturze
' powinna byc zgodna z nazwą asońymentu określonegow umowie i zamÓwieniu.
14' w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponośząsolióarn{ odpbwiedzialnoŚÓ wobec
ZamawiĄącego za realizację przed miotu u mowy'
-W
przypadku gdy \Ąrlkonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
15
z tytułu realizacji u.mowy, tak od strony wzajemnych naleźnoŚci jak i zobowiązań odbywaÓ się będą
wyłącznie pomiędzy 7.amawiającym, a liderem ...''.t........'.Rozliczenia'pomięd'zy człdnriml
konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętznyclL uzgodnień,
bez
udziału ZamawiĄącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz lidera konsoĘum
wyczerpuje roszcze.nia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego wynagrodzónia
za realizację przedmiotu umowy.
16. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie
ustalają, ze
wszelkie rozliczenia z.tytułu realizacji uTo*y tak od strony wzajemnych nalezńosiijak i zobowiązań
odbywaÓ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a-przedstawjcielem \Ąfukonówcy
okreŚlonym
w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pożóstałymi podmiotami będąóymi Wy"konawcami z
tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach'ich wewnętrznych użgjoonień, bez
udziału
ZamawiĄącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz 'okreŚlo-nego w ofercie i/lub
umowie przedstawiciela. Wykonawcy Wyczerpuje roszczenia pozostałych poo-miotow będących
Wykonawcami z tytułu naleznego wynagrodzenija za realizację przedmiotu'umowy.
.
- Fakturę naleŻy wystawic na:
17.
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Pi9klry Śląskie, ul. Gen. Jezego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek Piekjry, ńuch Bobrek i przesłJó
* p-o*yr..y adres.
:

i

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Nr sorawv:

P'ŻZI2608

WEGLOKOKS K

Sn. z o-o-

1B. W przypadku gdy zo.stało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną,
fakturę
nalezy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
19. \AĄlkonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu,
o ktÓrym
mowa w ust. 11, a na podstawie ktÓrego została wystawiona dt<tura.
20' Faktury muszą być wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod
ktorym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umow prowadzonym przezzómiwia1ącego
oraz numer zamÓwienia Zamawiającego'

21' Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy
wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
22' Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy
wynosi do 50 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamjwiającego. uly't<lucza
się śtosowaniezaliczek i
przedpłat'

23' Wykonawca dokona zarachowania wpłaty. ceny/wynagrodzenia w pieruvszej
kolejnoŚci
na poczet
'
naleznoŚci głÓwnej wskazanej w tytule przelewu-1ai. +sl 1 Kc nie śtosuje
łę;.
s
24' Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskizywany kazdorazowo
tylko iwyłącznie na
fakturach.

25' Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego
na złoŻonej u
Zamawiającego fakturze nie stanowi zmiany ńowy i.;est moźtiwa tylko i wyłącźnie
poprzez złoźenió
_'__"
l
Zamawiającemu faktury korygującej.
'
26. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głÓwna, naleznośĆ
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, uboczna,
zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod
t
-)-'rygorem

niewaznoŚci.

27. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze

informacji o następującej treści:
,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią Wymaga uprzedniej zgoay Węglokoks Kraj Sp. z o'o',i.'
28. Zapłata faktury korygującej nastąpiw terminie do 30 ońi t<alenóórzowych o'.l d"tv jej dostarczenia
do
ZamawiĄącego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnoŚcifaktury
[ienłotnej.'
29' Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potiąceń wzajemnyin *ier'ytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą'doręczen'ia oŚwiadcźenió pńez
Zamawiającego o potrącen iu'
30. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego'
31' Wykonawca oświadcza,iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem
dla_ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 199ź r. - Prawo b'ankowe (Dz. U.
2020.1896 tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
32' W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
-

prowadzonym pr?e.z Szefa Krajowej Administracji Skarbowój, Zamawiający jest uprawniony
do złozenia zawiadomienia, o ktorym mowa wart. '117ba $ 3_Ustawy z ońij )9sierpnia1gg7 ;.

Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020.1325 tj.).
33. Zamawiający oświadcza, Że:
czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 ooo 48 65,
1) jest
jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienruszy Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,

2)
3)

z

posiada status duŻego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy
dnia 8 marca 2013
o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 202o'935 tj')

r.

34. \A/ykonawca oŚwiadcza, Że:

1)

2)
3)

i usług o numerze NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur/ lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw

jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw

usług
jego właściwymurzędem skarbowym jest:...

posiada status

.....'..:.

przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy

z

dnia B marca

i

2O13r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U' 2o2o'935
tj.).
35' Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podainikiem pooait<u od towarow i usług' jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistńónia

zmiany.
36' W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych Zamawiającego i/lub Wykonawcy kaŻda
ze
,
Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej strón/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. split payment
38' Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdej zmianie
statusu, o którym
mowa
w ust. 33,34 powyzej.
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39. Przedmiot zakupu moze zostaĆ sfinansowany Wzezwybranego pzezZamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego' W takim przypadku Wykonawca pozośtanie żbowiązany wzglióeń zamawia1ącegó
w zakresie:
1) obowiązkow wynikających z rękojmi i gwarancji,
2)
obowiązkow w zakresie dostawy' montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń
w zakresie
obsługi przedmiotu umowy,
9) Wymaganych warunkow technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy,
4)
odpowiedzialnoŚciz tyt. kar umownych za ewentualne nietermino*" *ykon"nie
obowiązków o
ktÓrych mow! powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postęiońaniulumowie.
40' W przypadku opÓŹnień W płatnościachkwestia regulowania ewentualnych
odsetek będzie
przedmiotem odrębnych negocjacji.

s4

Termin obowiazvwania umowv

Umowa obowiązywac będzie
ZamÓwienie nie moze być doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania
umowy.
Termin realizacji dostaw - ......'..od daty wyśłaniazamÓwienia drogą

1

2
3

elet<ironiczną.

s5

1.

2'
_
3.

Gwarancia i postepowanie reklamacvine
miesięcy gwarancji od daty dostawy do magazynu

Wykonawca udziela
Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach Zamaw.iający przeprowadza postępowanie reklamacyjne.
Termin zapłaty za dostarczone, objęte- postępowaniem 'rekljmacyjnym towary, zostaje
wtedy
wydłuzony o okres postępowania reklamacyjnegó.
W przypadku dostarczenia towaru wadliwegb, w tym zwadąukrytą, Zamawiający
złoŻy Wykonąwcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowią}any j-est w terminie-oó e oni rońóczych,'po,i
rygoreń
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyó i udzieIie Zamawia1ąc"mu
oopóń,ieozi
li"ómnej
czy reklamację uznaje wskazaĆ spo-sÓb jej załatwienia' Bieg tóimin, iorpocryna
od dnia
następnego po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną,-przezZamawiĄącego rekrarnaóji

i

4.
_

6'

z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad
przeprowadzone oględziny w obecnoŚci przedstawiciela \Ą/ykonawcy.
. _zostaną
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc, wierminie do 3 dni
roboczych od daty u-znania reklamacji, towar wolny od wió, pod
naliczenia kar umownych

7.
B.
9.
1'

do \Ą/ykonawcy.

Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania

rygorem

zgodniezzapisamigl0.
W przypadku rozbieznościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moze zlęcić

wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
\A/ykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie óo 3
dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru
wymogi
określone
przeź zamawia1ącbgo
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia .spełniającego
kar umownych zgodnió z zapisami $ 10.
WysokoŚc kosztÓw badań określikaŻdorazowo specjalistyćzna jednosika badźwcza.
\Afumieniony w ramach gwarancji towar winien'zośtac objęty'nową gwarań.1ą
n" takich samych
zasadach jak przedmiot Umowy.

e"a"ni.St:ontrotne

ZamawiĄący zastrzega sobie prawilElEEEITa W dowolnym terminie, W czasie
obowiązywania umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczońego towaru w zakresie
jego zgodności z deklarowanymi
Prz.?z WykonawJę umowy parametrami technicznymi
i ja koŚciowy mi oraz wyd any mi ceńyfikatam i pzezi
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobow, lub

2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratórium badawcze, lub
3) laboratorium
.badawcze posiadające potwier-dzenie kompetencji *io"ń" przez jednostkę
uprawnioną do certyfikowania wyrobów, uprawnione do badinia' towarÓw stańowiącycń

?3.

przedmiot umowy.

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą'
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu'roboczym licząc
od daty
zawiadomienia \ĄrVkonawcy drogą faksową lub elektroniczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem koniiolnym,
2) numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych
maszynlurządzen
podlegających badaniom kontrolnym
.
3) magazynie, w ktorym zostanie poórana próbka towaru,
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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4) terminie pobrania probki do badań kontrolnych ijej wielkoŚci wskazując jednocześnie Jednostkę,
ktorej zlecono ich przeprowadzenie.

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

Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, W sposÓb uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich
odpowiada

ZamawiĄący.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu probki towaru do badań oraz jej
oznaczenia w dogodny dla niego sposÓb.
Ękonawcy i ZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
organizowanym PzeProwadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ńtorą
mowa w ust. i'
1
Z pobrania prÓbki
towaru do badań kontro-lnyc-h spórząoza śięstosowńy piotóroł zawierający,
co najmniej, informacje określone w ust. 3, ktÓry podpisująi
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej-i tvlagazyirbwej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy,
ProtokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. orygin
ał zatzymuje
Zamawiający, a.jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonań"y oo""ny
póbieraniu pronór
|rzy
towaru do badań'
W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do
badań,
protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego pódpisu, a tAĄlkonawcy
nie przysługuje
prawo wniesienia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pobierania.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionój'w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, ilości nazwę przekazanego do badań tdwaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej próbkę do badań.

W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą' o ktÓrej mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnoŚć probki towaru z wymagańiami określonymi w ust. 1, Zamawiający

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie \A/ykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.

10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o

ktÓrych mowa w ust' 9:

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚci rÓwnej wielkośói nierozchodowanej dostaw,
o ktÓrej mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami 10, z
$
zastrzezeniem ust. 12,
2) Ękonawca, na podstawie faktury wystawionej pzezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego bidania oraz ich ózeprowaozónii i
wydania opinii,

3) Zamawiający moze zleciÓ, powtÓrne badania kontrolne probki tozsamego towaru z losowo
wybranej dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,

4) \A/ykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwyo'ańa

opinii, niezaleznie od uzyskanych wyników,
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktorej mowa w ust. 1 mogą stanowic przesłankę do odstąpienia od umówy z przyczyn lezącycń
po stronie \Afukonawcy i nie dokonaniazapłaty za wadliwą pańię towaru.
11. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznejjednóstki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust' '1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transpońem i na jego koszt'
12. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednośtki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częściowolub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontazu i wytransportowaniu towaru z aołi kopalni, ńosźtbmi
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie \Ą/ykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw
13. W czasie realizacji umowy Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia,
w uzgodnionym z \ĄlVkonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunków iechniczno
organżacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcęcertyfikatami.

14. W audycie, o którym mowa w ust. 13, oprÓcz upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyĆ, na zaproszenie ZamawiĄącego, rÓwniez przedstawiciele akredytowańej jóonosir<i
certyfikującej'

s7

1'\Ałkonawcazobowiąza'nyj".tdo.t.mniazgodnyzezłoŻonąofertą.

2.

Dostarczenie prz?7 \AĄlkonawcę towaru nastąpi do wskazanegó przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamowieniach w godzinach od 06.0ó do 13.00, chyba,'źe rJzgoonibno
inną godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany Zamawiającemu * op"[ó*"niu
zwlcżajowo
przyjętym dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\\l$Ą

str. 30

:PRZZI2608

Nr

3.
I5.
9
'
7

B'
_
9'

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

Wykonawca dostarczy przedmiot z'amÓwienia transportem własnym i na koszt własny
do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek _ Piekary, Ruch Bobrók.
łatwą identyfikację.
]9war winien byc.oznakowany W sposÓb umozliwiający iego
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towjru'' Realizacja dostaw odbywać się będzie na podsiawie zamÓwień wystawionych przez
kopalnię.

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym okreśionym przez
Zamawiającego z nalezytą starannością' Zamawlający, pomimo
należytej starannoŚci,
z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci -nle zapewnia dochowania
realizacji ."ńo*i"ni" w pełnym
zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych
towarow W ramach
poszczegÓlnych pozycji asońymentowych i składania zamÓwień
wedłu! rzeczywistycrl potzóo z
zastrzezeniem, Że całkowita wartoścdostaw nie przekroczy wańośói umowy
oraz, Że ceny

jednostkowe poszczególnych pozycji asońymentowych nie
ulegńą zmianie.
o przygotowaniu towaru do dostarczenia, \Ąłkonawca zobowĘzriie się powiadomic Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
10' \Ą/ykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych przez
\AĄlkonawcę. K;Szi'
odbioru powyzszych odpadÓw ponosi Wykonawca
11' Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac Wykonawcy do wiadomoŚci
pisemnie lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni-roboczych od ic'h
ujańnibnia. \Ą/ykonawca
winien w ciągu 3 dni roboczych od powiadomieniaza1ąćstanowisko, co do biakÓw
w towarze.
12. Jeżeli zajęcie stanowiska nie nastąpiw tym terminie io nrarujący towar Zama'ia1ą"y będzie
uwaŻał

za niedostarczony.

13. Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, \Afukonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu
Zamawiającego z kazdą partią wyrobÓw sporządzone w języku potskim dokumenty, potwierdiżające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonyc-h-pizez'Zamawiającego:

Przy pierwszej dostawie:
1) ceńyfikat dla przedmiotu umowy ( dla zadań 1_5)
2) pełna dokumentacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia zgodna z uzyskanym
ceńyfikatem (dokumentacja techniczna wraz z dokumentacją konstru-kcyjną iwórunkjmi
technicznymi) (zad. 1 -4)
3) instrukcja stosowania (zad.,l-41
Przy każdej dostawie
1 ) świadectwo kontroli jakoŚci.
2) dokument gwarancyjny.
3) dowod wydania \AŻ wraz z wpisanym nr zamÓwienia
4) świadectwo odbioru 3.1 według normy PN_EN '10204l.2006 dla wyrobÓw hutniczych.
5) deklaracja zgodnoŚciwyrobu, według normy PN-EN lso/tEc17050-1:2010,,ocena
zgodnoŚci. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. CzęŚÓ1: \A!magania ogÓlne''.
14 Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
'15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwiotnych
włisnym transportem inawłasny
koszt. Zamawiają9y powiadomi \Ąlkonawcę drogą faksową tuo elektrońiczną o mozliwoŚci odbioru
opakowań w terminie:

1) do'lB0'dni

od dnia przyjęcia towaru - dotyczy bębnow po linach, kablach iprzewodach,
(eŻeli dotyczy)
2) do 60 dni od dnla przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań. (ezeli dotyczy)
16. JeŻeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienij o mozliwości odbioru bpjńowan
zwrotnych, nie dokona ich odbioru, ZamawiĄący ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt

2)

zgodnie z cennikiem przewoŹnika,
unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt \A/ykonawcy.

\A/ykonawcy,

s8

1.ZamawiĄącyzobowiązanyj.estoo*mbędąpodpisyWanelubprzekazywane

2'

bez podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przeż óśooy upowaznione ze

Zamawiającego'

ZamÓwienie winno okreŚlac:
identyfikatoryumowy,
sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia
datę i numer zamÓwienia,

1)
2)
3)
4)

przedmiotzamÓwienia,

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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5) ilościijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
9)
7) ogolną wartoŚĆ netto zamÓwienia.
8) terminrealizacjizamÓwienia,
miejsce dostawy,
9) strony
- Ze
3'
Zamawiającego osobą odp.owiedzialną za realizację umowy są osoby
wymienione
zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.
4' Zabezpieczenie ŚrodkÓw technicznyclL zwĘżónych z rozładunkiem i magazynowaniem.

w

se
Zakres rzeczowyzgodnie' a"rą"

s10

1. Wgię niewykonania lub nienal"
konaw ca zobowiąza ny jest

1 ) \A/y
zap|acić Zamawiając"' u t
u mowne
a) w wysokości'10% wartoŚci netto. niezrealizow'aneJ części
"ry umowy, gdy Zamawiający odstąpi
odumowy z powodu okolicznoŚci,. za. ktore oópow_iada wyróha'ńóal*
:

ty'ł-pz'ń'iij

nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamówień niezrealizow"nyón
ób dnia odstąpió;ń
umowy,

2'
^
3'

;ó

b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru określonegokaŻdorazowo
w niezrealizowanej
częścizamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamowienia z powodu okolicznoŚci,
za ktÓre
odpowiada Wykonawca,
c) w wysokości 0,27o umownej wartoŚci netto towaru określonego kazdorazowo w zamÓwieniu,
nie
dostarczonego w terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki lńzony oo ónia jostarczenia
towaru,
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w ńysokoŚci
o,5%. w przyfaór<u
definitywnego braku realizacji zamÓwienia lub jego częŚci, w situacji gdy
nie odstąpiono od
umowy, kara umowna rÓwna jest wartoŚci niezrealizowanego zańowieniJ. Ża
definitywny orat<
realizacji zamÓw.ienia lub jego
uznaje
się
w
szczególności
oświadczenie
uiyrońawcy
ęe.Ści
o odstąpieniu od realizacji zamÓwienia lubjego-częsci ońz sytuację,
w ktore; kńota kary
umownej z tytułu zwłoki W realizacji zamÓwiónia lub j"'go óźęsci osiągnie wańoŚó
n iezrealizowanego zamÓwien ia lu b jego części.
d) w wysokości0,2o/o wańoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty
dzień
zwłoki w jei ro_zq^ajrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o kiÓrych mowa w's s uii. s,
.
e) w wysokości 0,2o/o wartościnetto podJegającego wymianie towaru za kaŻdy ozien
Ełori
(w przypadkach określonychw s 5 ust. 5 lub 7 óńz il
2) ZamawiĄący zobowiązuje się zapłacicwyt<onawcy t<-ary umowne:
a) w wysokości107o umownej wańości netto towaru określonego kaŻdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwieniaz powóou okolicznoŚci, za
które odpowijda
Zamawiający,
b) w wysokoŚci 0,'l% umownej wartoŚci.netto zamowionego i nieodebranego z winy
Zamawiającego
towaru za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki'
W razie opÓŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwie nia, Zamawiający
uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktorych iiośćodpowiada ilbścitowar'ów
z dostarczeniem
ktÓrych Wykonawca się opoznia. W p71oadku, gdy zakup towarÓw zostanie
;"k";;;;;;;;;;
wyŻszą od ceny wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, Zamawia)ący obciąŻy Wykonawóę
rÓznicĄ
pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiąźuj{cą,
uńówie.
ZamawiĄący niezaleznie od zastrzezonycń kar umownyci ma prawo domagania
się od \Ąfukonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych do wartoŚci faktycznie poniesionyóh
sirat braz uiraconycń
korzyści.

4' W przypadku wystąpienia okolicznościuzasadniających
stanowiĆ będzie nota księgowa.
_ do zapłaty
5.
date dostawy pańii towaru strony przyjmują:
|3
-magózynu

naliczenie kar umownych, wezwanie

1) datę dostarczenia partii towaru do
Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumóntu zawierającego wśzystkie
informacje niezóęońe ota
dokumentu dostawy, potwierdzoną.i99o podpisem i pie'cżęclą imieńną ońż
tirńową'
2) datę przyjęcia do magazynu pait1i towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną
informacją
_ Zamawiającego, przekazanąWykonawcy, lub

luo

3) datę dostarczenia przez

6'

Za naliczanie kar umownych, b ttorycn mb*"

w

miejsce

partii

l

* uśt' pkt' '| lit- b, c, d, e, odpowiedzialny jest
branzysta jednostki organizacy jnej, która wystawiła da ne
za mÓwien ie.
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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1

Wsytuacjikiedynieodstąpiono"ffiodstąpicodrealizacjizamÓwienia

i naliczyÓ kary umowne zgodnie z postanowieniami
$ 10 ust'1 pkt 1 lit. b, w następujących przypidkach:
1) otrzymania przezZamawia1ącego oświidczenia \Ą&konawcy o odmowie rozpatrzenia
reklamacji,
2) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia wyt<onawóy o odmowie wymiany partii
towaru,
_. c9 d9 której \Ą/ykonawca uznał roszczenia reklamacy.|ne Zamawiającego,
3) g9y
-kwota kary umownejz tytułu zwłokiw rozpatrzeńiu reklamacjiwyńzona zgodnie z $ 10 ust.1
pkt'1 lit. d, osiągnie 10% wańoŚcireklamowanego towaru,
..
4) gdy
.kwota kary u1ownej z tytułu zwłoki w dTostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona
zgodnie z $ 10 ust'1 pkt 1 lit. e' osiągnie 10% wartościreklamowanego
towaru,
-. nabycia przez Zamawiającego 'innego
5)
u
kontrahenta towarÓw, w iloŚci wyspecyfikowanej
nigzrealizowanym zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem vrryr<onawca
oóólńi"'"'
^ .w
odstąpienie
Zamawiającego. od realizacji zamÓwienia
'ió po stronie \AĄlkonawcy
pr.y"=yn lezących
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidziany"ń ora przekazywania
zańÓwień uwaza się
za skuteczne.
1przyczyn lezących po stronie \AĄlkonawcy

2

3

.

Dopuszcza

się

odstąpienie

od

realizacji. zamÓwienia

po

uzgodnieniu między \A/ykonawcą

aZamawiającym' Wtakim przypadku nie naliczasię kar umownych.-

s12
1

2

3

ZamawiającemuPrzysługujeprawoffieXnunc(odteraz)wprzypadku

naruszenia przez \A/ykonawcę przepisów prawa, st<utt<u1ącycn powstaniem zagroŻenia
bezpieczeństwa mienia.Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracońnikÓw. Prawo
toZamawiający
moze wykonywac w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu prżź
\AĄlkonawcę przepisÓw prawa skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń'
W takim przypadku
\A!konawcy przysługuje wynagrodzenie nalezne mu z tytułu wykona-nia częŚci
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnegó odstąpienia oo uńoń/ ó" ńun. (od
teraz)

w przypadku:

1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci
objętej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa naruaoó;ą obowiązek ich posiadania
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX -nunc (oó teraz)' z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, ókreślonego W odrębnym oświadczeniu'

w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwoŚć wykorzystania uwolnionych środków pńout<c;iiLn potenc;ału
luózkijgo
do samodzielnej realizacji przezZamawiającego świadczeń objętych uńo*ą.'
_'
2) zmian w strukturze. organizacy1nej Zamawii1ącego, skutkuj{ce1 tym za Świadczenie objęte
umową nie może byc zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia
przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy , przy czym za:

z

a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez
od realizacji umowy w całościlub w częŚci

\AĄlkonawcę

b) nienależyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb
niezgodny ze sposobem okreŚlonym.w umowie, skutkująóym iym, iz uzyskany efekt realizacji
zamowienia jest nieprzydatny do konkretnych celÓw plańowany-ch przezZaman"ia.1ą"ego'

s13

1

WykonawcaiZamawiĄą"y.obmostępnionychdanychosobowych,
z realizaĄą dostaw, w tym do stosowania oiganizacy1nycn' i techńńinych środ'kÓw
ochrony danych osobowych przetvvazanych w systemacń intorńjticznvcn
. ."ńń"ń
prawa a W szczegÓlności_1
'goJn,.;
w związku

uslawą zdnia 10 maja 2O1B. o óchrónie d}nych osobowych
1d\919.09.2019), orazrozporządzeniem Parlamentu euró|61skiego i nóoy
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych'w związku
z
przetwarzaniem dany_ch
_osglowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danycń or",
uchylenia

\|z'ulpls,1781
(UE)

2

3.

t.j.

dyrektywy

9S/46/WE.

\Affkonawca i Zamawiający zobowiązani są do. stosowania wytycznych lub interpretacji,
wydanych
przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zaimiiĄcy
się ochroną d'ny.ń osóoowyctl
'-(
d.otyczących przetwarzania iochrony danyćn osobowych.
\AĄlkonawca i Zamawiający oŚwiadcz
ąą,- Że pracowńicy posiadający dostęp do danych osobowych

l

przedstawicieli Stron postępowania ó-udzielenie zańowiJńia7lmówy
,}iąĄ pr.;ói.y dotyczące
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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z
ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania
danych osobowych.
\Ąłkonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane
w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy zostiną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezoęone
oo 1ei reJli.ał, a óó
tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedówńieńia roszczeń
Stron umowy'

4'

s14

Zgodniezart..13ustl..,-u...,pejskiegoiRady(UE)2o16/679

z

dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ocńrony osÓb fizyczńych
w związku z przetv,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich óańybh oraz
-zwanego
łrektywy 95/46/WE
(ogÓlne rozporządzenie o ochrońie oany'cn1, (oz.U.ui.L.2016.11g.1),
'bńvi"'i'"dalej RoDo,
ZamawiĄący informuje, iz:
1' Administratorem danych osobowych
Wykonawcy jest WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
w Piekarach Śląskich^(41-94o) -przy ul'^g.en .l.' Ziętkł, wpisaną do
Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego pr:9|^-S_ą_d- Rejonowy W.Giiwicach,
\Ą!1nł
Gospodarcźy_kraiowego
ile1estru
_x'
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173
321ooo,oo złoiycń, p_do"tnit i"' od towarÓw
tTłyg posiadającym.numer identyfikacji podatkówej NlP 653-000-48-ó5, n'eoóru,zzo034633; BDo
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www'weglokokskraj.pl, zwany
aaó

2'
3'
4'

5.

_
6.

Administratorem.
Dane kontaktowe l.nspektora ochrony Danych osolrowych w WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pt, tet. 32 Zrc
lA At
P.rzetvłarzanie pzekaza;nych przez \Ą/ykonawcę o-anyc-h osobowyclr moŻe
dotycry" ,"pr"r"ntantÓw
\A/ykonawcy, właŚcicieli

lu

b pracownikÓw.

Dane Wykonawcy. są rÓwniez przeMvarzane w celu zapewnienia komunikacji między
stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz or"i p'ńowania produktów
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze vi celu dothodzenia i windykacji
naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art.6"ust.
1 lit. f)

RODO.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania
ciązącego na
Administratorze obowi_ązku prawnego wynikijącego w szczegÓlnoŚci
ustawy ó'po'oatku
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnyih, usiiwy prawo geololiczne i gornicze, ustawy
kodeks
larny, ustawy kod.eks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci ni podśtawie ań. o ust. 1 lit' c) ńooo.
Dane osobowe \A/ykonawcy przetwarzane są wyłącznie w' zakresie zwiążanym
realizacją
powyzszych celÓw. Administrator moze udostępniÓ dane Wykonawcy osobońe ińnym
odbiorcom

z

z

Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doraóztwa. Dane
rÓwnież
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
prze[ltarzĄącym, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania
danych
-będą

_
'

osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonan ia przez nic'h zleceń dla Administratora.

Dane osobowe . Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pźechówywane

7

B'
9

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
\A/ykonawcy posiadają prawo dostępu

do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawó do przenoszenia
danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

Wy\9lgy.cY mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o-_adreś;4'1-905 Bytom, ul. Konsiytucji 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Órzęou ochrony bańycrr
osobowych, ul.
Stawki 2 00_193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwarzanie Pani/Pana oańycń ósobowych
ńarusza
przepisy RODO.

W trakcie

realizacji."'o

s15
ia przepisÓw prawnych

w zakresie ochrony środowiska oraz zapisow. lnstrukcjidla'WykonawcÓw obor,iiązujĄcejw
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-w'eglokoks.coig.bizl.

węct-oxoxs

s16

1' Ękonaw ca oraz

,#ffiF'ez

Zamawiający nie moze
swoje zachowanie (działanie,znoszenie
zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy
takŻe pracowników,
przedstawicielj \Ą&konawcy.oraz innych ósoo oziała;ących jego
w
imieńiu'ńi
l'v
n.l"go
llq
rzecziodnosi
Jr
się w szczególnoścido zachowań, ktbre mogą prowadzić
do, '-olub
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L

2'
3.
4.
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1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika 2OO2
r.
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŻbą
r."rv
(Dz.U. 22019 r., poz. 628),
2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z ZO19 r. poz. 1O1O).
Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegaó wszelkim nieuczciwym działaniom
ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowią1uj1się, ze nie wręczały
i nie Wręczą
zione1
oarowtny'lun
prowizji; jak rÓwniez
zgadzały Się i nie zgodzą się nó zapłatę 'pro*i.1i pricownit<ov,,'i luń
.nieprzedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania'i/lub
umó'ą.

s17

strony rooo*,ur
ch, organizacyjnych,
handlowych i
udostępnionych
wzajemnie
W
zwiąlt<u
*ylony'aniem
.innych,
Umowy
ido.niewykorzystywania ich w jakimkolwiek ińnym celu niŹ okreŚlony
' w Umowie, atakŻe
do
zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzócim
lub wykorzysianie
ióń
przez Strony W innym celu niz pzedmioi Umówy, mogłyby naraziĆ interesy -Stron'w
czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. \Ą/ykonjwca pźy1mu1e do wiadomoŚci,
że wszystkie
dane będące przedmiotem bądz wynikiem przebuarzania na póostawie Umowy są własnoŚcią
Zamawiającego'

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym .\AĄlkonawca ma prawo'zacńować po jednej
ropil wszyśtrićn
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości,ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem
prze[ltarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajeńnióą Zamawiającego
i'bez wyraŻnej
zgody Zamawiającego nie mogą byĆ przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub'ja[ierowiet<'osony,
za które Wykonawca ponosi prawną o-dpowiedzialnose, ńoźa zakresem umowy
ói'"ń;"*, ';ńi

l9a t orvgowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaÓ, jako poufńej, żadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana \Arlkonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń. w zakresie poufńości przekazana przez zjmJwia1ącego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli

1)

5.

poufności.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach
'1)

jest takze

dopuszczalne

:

Wykonawca moze w razie potrzeby dzielic się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizacĘ niniejsźej umowy, z zasirzeŻeniem

zach owan ia poufności nformacji przez podwykonawcow;
2) \AĄkonawca moŹe ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
i

6.
7'
_
8.
_
9.

ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej'
- zobowiązani
3)
\ĄĄlkonawca może ujawniac informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, kiÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
\Ą/ykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie da1e
uzyskane w związkuz wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i 1informacje
interesÓw Zamawiającego nie zostańą ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w części, aniw całości,o ile nie wyni[a to z innych pośtanowien
jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. ł i s.
.l'lmowy, a
\Ą/ykonawca zobowĘzuje się do zastosowania śkutecznych ŚrodkÓw technicznych
iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych infórmacji i danych zabózpieczźiąc
ie'pńea
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniońą modyiikacją'
W przypadku naruszenia pzez ktÓrąkolwiek ze Stion zasad'y poutnosói'Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kódeksu cywilnego.

s18

Wtrakciewykonywani3'ymow4ouoisyustawyzdnia5sierpnia2O1Or'

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2O1g r. poz. 7a2t.j.).
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1.
2'
3.
4'
5'

s1e

Siła wvższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialnościźinffionanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy, jezeli
real izację u n ie moz iwiły okol icz noŚci s iły wyŻszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzówidywalne i niezaleŻne od woli stron
uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałó lub na pewien czas, ktÓremu
nie mozna'ańi;i;;
an i przeciwd ziałac przy zachowa n u n a leŻytej staran ności'
Przejawami siły wyzszej są W Szczegolności:'
a) klęskizywiołowe np. poŻar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenńy, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłocenia w funkcjonowańiu tńnsportu,' '
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o
zaistnieniu okolicznoŚci
9tanowiącej siłę \.YŻ2zą, o czasie jej tnłania i przewidyńanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚc siły wyzszej ma óharakte, c."so*y, jedńak nie dłuzszy nź
śńo"'dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięiiu'o okres tnłani"pLós'r.óoy'
Zmianaterminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
l^ei

l

i

Nadzór iio23raun""l"

1.ZestronyZamawiając9go-osobą/@iorazodpowiedzialnymizanadzÓrnad
realizacją umowy ybsf / są:

ó."nł

2'

3.

o;;ri.n,""-rT,x'l'i"n
"Jp";;!11|1J"';"
i terminowością
"l'"r'
dostaw jest:
.. tel.
........ e_ mail ...
Ze strony Wykonawcy - osobą / osobamiupoważnionymi
realizacją umowy osÓb7bsf /są:

'spiawowanie

nadzoru nad realizacją

oraz odpowiedzialnymi

za

nadzÓr nad

ż^]^^^ośoooopońi"d:::;y.ń ,^
rórmy anexsu o przeprowadzonej zmianie
',^a=.oiil3'm;;"
w zakresie osob odpowiedzialnych za
realizację umówy, wymagane jest'pisemne powia-domienie
drugiejstrony umowy.

1.
2.

s21

Ewentualne sprawy sporne, Strony
bezpoŚrednich.

5.

'
6'
!
8'

polubownie w drodze negocjacji

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓŹniejszego

po przekazaniu zamówienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektroniczn poprzez
ą
informację o zmianie terminu realizacji zamÓwienia iivysłjną e-m5ilem wskazującą inny nii
pienvotny termin realizacji. W kaŻdym przypadku mózliwa jest zmiana terńińu' realizacji

zamÓwienia po przekazaniu oŚwiadczenia Pełnomocnika prześłanegopismem, faksem lub emailem.

W przypadku braku mozliwoŚci polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany- jest, aby wszy-stkie czynnoŚóizńązane z koniecznoŚcią bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji,'przekazan-ie
dokumentacji, doęczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnieńi a takŻe wszyst'ric'n
czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLóKOKS'KRAJ Sp. z ó.o. wynikijących
zzawieranej umowy., kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieńiem'osóoy
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.

Wykonawca oświadcza, ze pod rygorem naiychmiastoił'egó odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji U19wy- bez prawa odszkodowania, nie będźie zatrudniać ń
.1"ti".;tol'ier rorm]e
pracowników WĘGLOKoKS KRAJ Sp. z..o'o. przy wykonywaniu czynnościzwiĄzanych
z realizai1ą
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników zańańiąąćego, wykónujących nź rzócz firm
obcyóh
czynności,ktÓre.na podstawie przepisÓw p|awa pracy uzaśaonii.;ą ucizielenie pracownikowi pzez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest moźliwe w terminie 14 dni
od momentu powzięcia
przez ZamawiĄącego wiedzy o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.
sporządzona w z jeanoirzńąóvcrl eóźemplazach'po r etzeńplazu
dla ftaŻdej

,uJao,|o1...o'tała

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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niz określony w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,

1)
2)

3.
4.

Postanowienia końcowe
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