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KOW ZAMOWIEN IA

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedziaInością

41-940 Piekary Sląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633; BDO OOOO12274
ad res strony ntern etowej ; www.weq tokokskra i. pl
Sposob komunikowania się z \Ałkonawcamizostał określony w dalszej części slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo 69 15oo
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcv-weqlokoks.coiq.biz
i

lt.

nformacje podstawowe:
Nlniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem tJdzielania ZamÓwierl w wĘercKoKśKRAJ'Sp. z o1o.
zwanym w dalszej częŚci SlWZ Regulaminem.
2. Vił-c]ao z Regulaminu, o ktÓrym mowa-W ust.1, dostępny jest dla \A/ykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' w Profilu Nabywcy.

il1.

1.

1.

I

opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa częścizamiennych do przenośników taśmowych PtoMA dIa potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr. mat.292-11-011

2.
3.

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do slwz'

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamowienia jest zakresem szacunkowym określonym przez

z nalezytą starannością ' ZamawiĄący, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci
uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienla w pełnym
zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw W ramach
poszczególnych pozycji asońymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb
z zastrzeŻeniem, ze całkowita wańośĆdostaw nie przekroczy wańości umowy oraz, Że ceny
jed nostkowe poszczegól nych pozycji asortymentowych n ie u leg ną zmianie
ZamawiĄący dopuszcza mozliwośÓ składania ofeń częściowych na poszczegÓlne częŚci
zamÓwienia(zadania). Składana ofeńa winna obejmowaÓ cały zakres rzeczowy i ilościowy części
zamÓwienialzadania, ktore wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do slwz. Liczba częŚci zamÓwienia tzadań
wynosi 26.
ZamawiĄący przewiduje mozliwośćzłoŻenia ofeńy przez jednego Wykonawcę na: jedną lub więcej
częŚci zamÓwien ia (zadań l pozy Ąi)'
Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeÓ umowy ramowej.
Zamawiaiący nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofert wariantowych'
Zamawiającego

z

4.
5.
6.
7
B'
!V

Termin realizacji zamówienia i waru nki gwarancji.
1. Umowa obowiązywac będzie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 roku,
2. Zamowienie nie moŹe być doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
3. Realizacja dostaw odbywaÓ się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawi ającego.
4. \Ą|magany termin realizacji dostawy:
- pozycje 3,4,6-9,15,19-21ł6 do.14 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na
zasadach określonychw oWRD (ogolne Warunki Realizacji Dostaw)'
- pozycje 1,2,5,'10'14,16-'18,22-25 do 45 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na
zasadach określonychw oWRD (ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw).
5' \Afumagany okres gwarancji:- co najmniej 12 mlesięcy od daty dostawy przedmiotu zamÓwienia do
magazyn u Zamawiającego.
- Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w Załącznlku nr 6 do S|WZ _ tstotne postanowienia
do umowy.
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Warunki udziału w postępowaniu olaz opls sposobu dokonywania oceny spełniania tych
o

warunków.

udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktÓrzy spełniają warunki dotyczące:

1.
2.

Posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamowienia

.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
1) jeŻeli Wykonawcy, uzyskali przychód netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat
obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy niz jeden rok w tym okresie, na
podstawie ,,Rachunku zysków l strat'' pozycja PrzychÓd netto ze sprzedazy produktÓw, towarÓw i
materiałów lub PrzychÓd netto ze sprzedazy.

2) W przypadku Wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

W przypadku wykonawcÓw przedstawiających wartoŚć uzyskanych przychodow w walutach obcych
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP ogłoszon'ego
ostatniego dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a w przypadku przychodÓw uzyskanycn w oieząc|m
roku wg średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzająCego dzień, w ktoryń upływa tórmin
składania ofert.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia m'teśiącaroku
obrotowego.

3

4

5

Nie zalegania z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \Ą/ykonawcÓw, ktÓrzy po
ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamÓwienia,

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

na podstawie złożonychprzez
ioświadczeń.
VI

Wykaz dokumentów

i

oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku

podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowanlu.

W celu wykazania spełnienia przez

Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga przedłożenia wraz z otertą:
1. oświadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofertoweg o sta nowiąceg o Załącznik 2 i 2a do SIWZ;
2. Rachunku zvskow i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok - za ten okres. W przypadku \A|konawcÓw, ktorzy
na podstawie przepisow odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim
3. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1) zaświadczenie właśclwegoNaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,2) zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpleczeń Społecznych lub Kasy Rotniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek ńa
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniejniż 3 miesiące pzed upływem terminu składanii
ofeń,
4. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości:
1) odpis z właściwegorejestru Iub z centralnej ewidencj i i informacji o działalnościgospodarczei,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓW, ktÓrzy po
ogłoszeniu upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli popzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓW, ktÓrzy prowadzą
działalnoścna podstawie innych dokumentów - ten dokument.
W stosunku do WykonawcÓW, ktÓrych upadłoŚÓ ogłoszono i ktorzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu - oryginał lub kopia, poświadczona przez
\ĄĄkonawcę za zgodnoŚÓ z oryginałem w/w postanowienia Sądu.
5. oryginał lub kopia poŚwiadczona za zgodnoŚc z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania ofeńy
w imieniu Wykonawcy, jeżeli upowaŻnienie do podpisywania ofeńy nie wynika z'pzedstawionycń
dokumentÓw,

6' Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o ktorych mowa w pkt 3,4 składa dokumenty wystawione w-kraju, * ńtorym
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin okreŚlony w pkt 3,4 stosuje się odpowiednio.

vll

vilr.

lnne dokumenty

w celu

potwierdzenia,

.i

że oferowany

przedmiot zamówienia odpowiada

wymagan iom określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający żąda przedłożeniawraz z ofertą również następujących dokumentów i oświadczeń:
1. Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmlotów wspólnie składa ofeńę.
1. \ĄĄlkonawcy mogą wspolnie ubiegać się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚć za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie1 \Alkonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia' Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będz ie prowadz ił wyłącz n ie z u stan owi onym pełno mocn kiem.
3' W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓl nych \Al! konawcÓw skład ających ofertę ws pÓl n ą'
4' W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓlnie' do ofeńy nalezy załączyÓ:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieliwszystkich pozostałych
\Ąłkonawców,
2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawców, (jeżeli ich dołączenie
jest wymagane) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłoŚci, nie
zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z \AłkonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ,
4) umowę regulującą wspołpracę tych \ĄĄlkonawcÓw tzw. umowa konsorcium.
5. Wykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazac, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdolnościfinansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośĆ załączyć odpowiednie dokumenty (jeślisą
wymagane). Jezeli jeden z \AłkonawcÓw spełnia określone przez Zamawiającego warunki można
przedłoŻyÓ tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wnoszenia wadium W formie gwarancji lub poręczeń przez WykonawcÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarÓwno
do zleceniodawcy gwarancji, jak rownieŻ do wszystkich pozostałych WykonawcÓw wspolnie
ubiegających się o udzielenie zamowienia (eżelidotyczy)
i

lx.

opis sposobu przygotowanla ofeńy:
1. ofeńa składa s!ę z:

1)
a)
b)

Formularza ofertowego składanego w dwÓch formach tj.:
papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2i2ado sIWz,
elektronicznej - na pońalu Zamawiającego

Formularz ofertowv

I

Zamawiaiaceqo w Profilu Nabvwcv pod adresem: https://efo.coio.biz
W przypadku rozbieżnościdanych złożonych w formie papierowej
wiążąca jest oferta złożona w formie pisemnej.
oświadczeń i dokumentÓw, o ktÓrych mowa w cz. Vl - V!l! s!Wz'
dokumentów / oświadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do s!Wz.
\Ąlkonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.

netowei

z weĘą w portalu online,

2)
3)
2'
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ofertę w postępowaniu o udzielenie zamowienia nalezy złoŻyćw oryginale w jednym egzempIazu.
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim, a dokumenty sporządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty.
ofeńa powinna byÓ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentow i oŚwiadczeń
(załącznikow)'

6.
7.

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

ofeńa, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych
reprezentowan ia Wykonawcy zgod n ie z wymagan iami ustawowymi.

B.

o

10
11

12

13

14
15

16
17

x.

do

Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
nalezy załączyć do ofeńy w oryginale lub musi wynikaĆ z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złozeniem) muszą byÓ naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofertę.
Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byc zszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie'

Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe

o firmie, jej działalnoŚci itp') nie podlegają ocenie.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia(załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być złoŻone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnoŚc z oryginałem przez Wykonawcę lub przez
osoby upowaŻnione do jego reprezentowania,
Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego, nie pÓŹniej niz w dniu, w którym upłynąłtermin składania ofert.
TreśĆofeńy musi odpowiadac treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia, pod rygorem
odrzucenia oferty, zgodnie zg27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regutaminu.
Cena ofertowa musi byc określonaw PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto.
Cena ofertowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane z realizai1ą przedmiotu zamówienia.
Jezeli Wykonawca zamieza zamieŚciÓ w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r' poz. 1010 t.j.) nie
pÓŹniej niz w terminie składania ofert, musi zamieŚcic adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy' Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podaÓ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa' Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treŚÓ kazdy zainteresowany moŻe legalnie
poznaĆ. W szczegÓlności nie można zastrzec'' nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunkÓw płatności.lnformacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa \Ałkonawcy powinny zostac przekazane w taki sposÓb, by Zamawiający
mÓgł z łatwoŚcią okreŚlić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzezenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci przekazanych dokumentow i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach okreŚlonych w ustawie'

Wadium.

Zamawiający nie wymaga od WykonawcÓw wniesienia wadium.

xl.
xll.
1.
2.
3.
xlil

Zabezpieczenie naIeżytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny- najniższa cena (C)- waga 100 %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu'
Za najkorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa Wykonawcy, ktÓry zaoferuje
najniŻszą cenę realizacji zadan ia.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

1.

Oferta ostateczna uzyskiwana jest:

1)

spoŚrÓd

2)
a)

b)

c)

złozonych ofert,

w drodze aukcji elektronicznej:

Komisja Przetargowa może przeprowadziĆ aukcję elektroniczną, jezeli do postępowania zostaną
złoŻone co najmniej 2 oferby nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna
zostan ie przeprowadzona pod adresem: https ://lain3-weqlokoks.coiq.bizl
Komisja Przetargowa, w toku aukcjielektronicznej, stosowac będzie krytórium ceny.
Vlł-190-an1a sprzętowe dla uzytkowników systemu zostały określone na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp z o'o. pod adresem: https://tain3_weqtokoks.coiq.bizl w zakładcó
,,Wymagania sprzętowe'' lnformacje dotyczące aukcji elektroniczrrej zostaną przekazane wraz
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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z zaproszeniem do udziału w aukcji.
W przypadku \A/ykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną pisemną ofeńę.
licytacji ustnej - prowadzonejw formie telekonferencji
\Ą/ykonawcy, którzy nie uczestnicząw licytacji w formie ustnej przeprowadzonej przez Zamawiającego
w formie telekonferencJi powinni złoŻyÓ ofeńę ostateczną za poŚrednictwem faxu lub pocźty

elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa
przyjmuje ofeńę wstępną jako ostateczną, lub
4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
W przypadku złoŻenia jednej ofeńy Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje
z \Ałkonawcą, ktory złozył ofeńę.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw
realizacji zamÓwienia z \A/ykonawcą, który złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony

wcześniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w'formió
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np.: mail,

4' Do

pońalaukcyjny)

|;

licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni \AĄlkonawcy, ktÓrzy
nie spełnią warunkÓw udziału w postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu.

XlV. Warunki

1'
2'

xV.
1'

2.

umowy:
lstotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone wZałączniku Nr 6

do SIWZ.
Umowa moze zostaĆ zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeŻeliWykonawca wyrazizgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonychw złozonej ofercie.
Warunki płatności
\Afimagany termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' odbioru przedmiotu
zamÓwien ia potwierdzon ego przez Zamawiającego'
\Ątlklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

xV!. Termin związania

1.
2'

ofertą.

\A/ykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu zwiąania
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 Zamawiaiący uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystąpienia do Wykonawcow z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofeńą o okres do 60
dni.

XVll. Termin i miejsce składania ofeń:

1'

ofeńę naleŻy złoŻyćw nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w następującym miejscu
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek
do dnia l.-9.'0.b-,ffi/l o" ooa'. .....9 .i./! 5'.....
Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarÓwno osoblsfego składania ofert przez WykonawcÓw,
jak rÓwnież składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera

2.

Na

niu

- zakle

umieścić

zdo

iadres

iskiem:

,,Postępowanie o udzielenie zamowienia pn.:

Dostawa częścizamiennych do przenośników taśmowych PIOMA dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr. mat.
292-11-0'll nr sprawy: PRZZJ2596
Nie otwierać

3.

4.
5.

pned dniem

godz

,,

Odpowiedzi alnoŚÓ za prawidłowe oznaczenie

oferty powinny byÓ zarejestrowane

i

i zabezpieczenie ofeńy ponosi \Ałkonawca
przechowywane w warunkach zapewniających im stan

nienaruszony do czasu otwarcia ofert.
\AĄkonawca moŹe przed upływem terminu do składania ofeń zmieniÓ lub wycofaÓ ofeńę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofeńy naleŻy złoŻyc według takich samych
zasad jakzłoŻenie ofeńy z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA' lub'WYCoFANlE'.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Zamawiającv niezwłocznie zawiadamia \Alkonawcę o złoŻeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niż
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres \AĄkonawcy _ bez jej
rozpatrzenia.

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

9.
xvlll. otwarcie ofeń.

:hA

otwarcie złozonych ofert nastąpi * oniu ./.9.,
.... 9
Zzawartościąofeń nie można się zapoznac przed 'łM/k."oodz.
upływem terminu otwarcia ofeń.
otwarcie ofeń jest niejawne i następuje bezpośredniopo upływie terminu ich składania z tym, Że
dzień, w ktorym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarc ia.
lnformacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu,
Po ' uPrzecniĘ zwroęe'niu- sie ' 4o ZaąaYlaiaceąo za pośrednictwem pocztv eilektionicznei.
(sekretarz komisji: m.mietus@weolokokskraj.pl )

1.

2.
3.

-

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

1: ZamawiĄący ustala następujący sposÓb komunikowania się z \Ąłkonawcaml:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskraj.pl lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 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. Konstytucji76,41-g05 Bytom lub
- drogąelektroniczną na adres: m.mietus@weglokokskrai'pl
d) pozostałe oświadczenia i wnioskl:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-g0S Bytom, lub
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiad om le ia, wezwa ia oraz nformacie będzie przekazyw ał Wykonawcom
- pisemnie, faksem na numer wskazany w ofercie lub drogą elektroniczną: na adres poczty
elektronicznej wskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nte
etowej w prof u
bywcy https ://dostawcv-weq lo koks.co iq. bizl
2. Zamawiający i Wykonawca, na ządanie kazdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
informacji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
3' Korespondencję w formie elektronicznej nalezy kierować na adres poczty elektronicznej:
n

i

rn

n

i

I

i

:

n a

Marzena Miętus: e-mail: m'mietus@weqlokokskrai'pl

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

xx.

Zasady udzieIania wyjaśnień i modyflkacji.
1. Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia

2.

winny być przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ'

\Ąlkonawca moŻe zwrócic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treściSIWZ. ZamawiĄący jest
obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaśnień,chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treŚci S|WZ wpłynęła do
Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofert'
TreŚĆ zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa

3'
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŻe przed upływem terminu

składania ofert

zmodyfikowac treŚÓ slWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, ZamawiĄący mozó
przedłuŻyc termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną w
ten sposÓb modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu nabywcy
https://dostawcv-weg lokoks. coiq. bizl.

xxl

P

zetwazan ie danych osobowych
Zgodnie zań'. 13'y9t1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2O16t679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(ogolne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE'L.2016.119'1), zwanego dalej RoDo,
Zamawia1ący informuje, iz:

1

z o.o', z siedzibą
gen. i.'Ziętkaj wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Ędział Gospodarczy Krajowego i1ejestru
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarow
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-ooo-4B-65, REGoN:270034633;

Administratorem danych osobowych V\Ąkonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp'

w Piekarach

Śląst<iórl (41-94o)

przy

ui

BDo0000'12274,e-mail:sekretariat@weglokokskrai.pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej

Administratorem.
2
3.

a)
b)

c)
d)
4.
5

6.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. : adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67.
Dane \Ałkonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
\A{boru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Przetwarzanie pzekazanych przez \A/ykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantÓw
\A/ykonawcy, właścicielilub pracownikow.
Pr-zetwarzanie danych osobowych \A/ykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust' '1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznośc przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia'

Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
7. Przebltarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne również do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie ań. 6 ust' 1 lit. c) RoDo.
8. Dane osobowe \ĄĄlkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celÓw. Administrator moŻe udostępnic dane osobowe \Ałkonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \AĄlkonawcy będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom
przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora'
9. Dane osobowe Wykonawcy będą pzetwazane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. \Afikonawcy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. \Ą|konawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32
718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy
uzna, iŻ przetwarzanie danych osobowych \Alkonawcy narusza przepisy RoDo.
12. \A/ykonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnoŚÓ
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są W
składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu o

a)
b)

udzielenie zamÓwienia,

13' Zgodnie

14.

o:

fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (ZamawiĄącego) - (jeżetidotyczy)

z

art'.l4 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaĆ W imieniu

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Administratora

(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im
treŚc klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom \Alkonawcę
jako ŹrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)
_( jeŻeli dotyczy)
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
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Informacje dodatkowe
1. CałoŚÓ postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŻ wszelkiej korespondencji
oraz porozlmiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a Wykonawcą'
przetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaśnieńdotyczących treŚci złozonych ofeń.
-2 Komisja
3.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktÓrzy w terminie składania ofórt:
1) nie złozyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
4. Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez komisję Przetargową, jat<'o diien

XXII

5.
1)
2)
6.

uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachun kowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SlWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę iwyznaczając termin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian
wynika z wyjaśnień udzielonych przez wyko nawcę na podstawie ust. 4'
g 37 ust.1 Regulaminu dokumentacia z postepowania nie oodleoa udosteonieniu
Zgodnie
na zasad ach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej.

z

XXlll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upowaznione informują \AĄlkonawcÓw, W formie przewidzianej W slWZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weqlokokskrai.pl
2' Wykonawcę, którego ofeńa zostanie wybrana za nĄkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

XXIV. Postanowienia końcowe.

L
2'
3.

,l

Oferta nie podlega zwrotowi.
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złoŻeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi \A|konawca niezaleznie od wyniku postępowania.

2.
3.

Załączniknr 1
Załączniki 1a)-1i)
Załączniknr 2

4.
5.

Załącznik nr 2a
Załączniki nr 3

6

Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załączniknr 6

7

zakres zamowienia
oŚwiadczenia
Formularz

do formularza

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego Wymagań i parametrÓw
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty
oświadczenie Wykona wcy wspólnie ubiegającego sig o zamÓwienie
lstotne postanowienia, ktore zostaną wprowadzone do umowy
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Nr sorawv: PRZZI25S6

Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
opis pzedmiotu zamówienla:
Przed miotem zamowien ia jest: Dostawa częścizam ien nych do pzenośn ków taśmowych PIoMA dla
LOKOKS KRAJ S z o.o. KWK Bobrek-Pleka w 2021 roku r. mat. 292-11-01
szAcUNKoWA lloŚĆ

'

i

Nr

Nazwa materiału wr az z parametram i wy

części
1

m aga ny m

llośó

BĘBEN ZWRoTNY Q soox12oo s21-1o7EAE*g Pnzenośrrrx rłśMowv

GWAREK-1OOO

BĘBEN ZWRoTNY Q 658X16OO KPL 71401
TR2-B.OO.OO) PRZE
2
T
1400
KozloŁ G21.oo8-o3.o1.o1
F ( H21.O3O-03.1M) PRZ
K
3
GWAREK-12OO
UcHWYT G21.OO8-03.O1.OO2*B (H
HOO2) PRZEN
4
T
200

(MET-K-29.O1l

5

6
7

9

13
T4
15
16
T7
1B

19

20

2I
22

23
24
25
26

2.
3.

rłśiltowvGWAREK_14oo

i'

IK

pnzenośuxr

Jm
2

szt.

1

szt.

r 225

szt.

4 460 szt.
1)

PRżE Nośr.tIK

GWAREK-

H21lo3@

oBEJMA G21.006-10.06 ( HMG/10 /2ot3)

I2

1.

1400

B

11

ll.

WSPoRNIK 30 sTo PN I G 2 1.oo8_o5. 2a ( HzL I o3o/osl l.los /o
rnśMowv GWAREK-12oo
KozloŁ G21.o3o-o3.o1G (H21.o3o-o3.1M

wspoRNrK 3s sropNr s21.o3o-o3.og (

10

DOSTAW

i przez Zamawiającego

5

szt,

2 580

szt.

25 szt,

40 szt.

GWAREK-

1000
BĘBEN NAPĘDoWY Q 63ox14oo WYK.II sW21.006-0L.ozIL pnzrnośnrx
TASMOWY GWAREK-12OO
BĘBEN NAPĘDoWY oGUMoWANY Q 63ox 1 2OO WYK.r SW21.006-0L.O2 I L
PRZENOSNIK TASMOWY GWAREK- 1OOO
BĘBEN ZWRoTNY Q 5oox14oo WYK.II s21.006_1.oo/11 PRZENośNIK
TASMOWY GWAREK-12OO
TARCZA
s21.006-01.O2.O513
GWAREK1000
TULEJA PÓŁsPRZĘGŁA s21.006-01. 02.06 | L ( M ET-K-18.O L I aOLO-o1l)PRzENoŚrurx raśplOWY GWAREK-1OOO
NAKŁADKA GoRNA s21.oo8_o3. o2.oo2 | 3 ( H 2 1.oo8-o3 .o2 / ooHz l 3)
pnzenośnrrrnśmowv GWAREK- 12oo
BĘBEN oDCHYLA]ĄCY Q 245x1600 s21.o 1 2-o1.o4.o3 ( LTs o1.o4.o3-o1.o4.o3)
PRZENOSNIK TASMOWY GWAREK- 14OO
BĘBEN oDcHYLA]ĄcY Q 245x14oo s21.o12-o1.o4.o3 ( TR2-o.oo.o1)
PRZENOSNIK TASMOWY GWAREK- 12OO
BĘBEN ZWRoTNY Q 658x16oo KW=6o 7oao675/oL
K TAŚMoWY
PIOMA-140O

KozloŁ DoLNY s7oo1.o4.o17ł RnzrrrośNrr rnśMowYGWAREK-1ooo
WSPORNIK GO nny uotltłżnł Śnusę s7oo1 .o4.o2 / D PRZENoŚNIK reŚuowY
GWAREK-1OOO

BELKA s7oo1.o4.03 (o7oo1.o4.03HM/201o) pnzenoŚnrr
GWAREK.
1000
BĘBEN oDCHYLA]ĄCY Q 159x1600 s7o10.o2.o L.o4 l 2 ( LT-7o1o.o2 .o2.o4 / 3)
PRZENOSNIK TASMOWY GWAREK- 14OO
BĘBEN oDcHYLAJĄcY Q 159x 14oo s7o1o.oz.ol.o4 l 2 ( TR2-o.oo)PnzenoŚnrx
TASMOWY GWAREK-I2OO
HAMULEC Q 4OO BEZ ZWALNTAKA S7O1O.O1.O1.O3l3 PRZEN
T
1200
osTRzE SKRoBAKA KPL 7080615/00 PRzENośrurx rnśuowY PIoMA_I2oo
BELKA G21.oo8-o3.oo5/1xA (oo5'oo2.oo5) pRzENośNIK TAŚMowY GWAREK1200

2 200 szt,
2

szt,

4 szt.
2

szt,

1

szt.

1

szt,

4 580 szt.
5

szt,

5

szt.

1

szt,

378 szt,
845

szt.

860

szt.

5

szt.

10

szt.

2

szt.

100

szt,

L 240 szt

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe;
CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamÓwienia są przeznaczone do stosowania w podziemnych
wyrobiskach zakładow gÓrniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
CzęŚci zamienne stanowiące przedmiot zamÓwienia muszą byc fabrycznie nowe, kompletne, wolne od
wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
Zamawiaiacv dopuszc?a mozliwoŚc składania ofeń rÓwnowaznvch. RÓwnowaŻnośc częŚci dotyczy
zarowno funkcji, właściwościjak i sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw inocu;ąiycń,
przyłączy, itp.) tzn. podłączenie częŚci zamiennej rÓwnoważnej nie moze Wymagac zastosówinia
dodatkowych ada pterÓw u b in g erowa n ia w ko nstru kcję maszy ny t uządzenia
l

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

\\M

str. 10

Nr sprawv:

4.

PMZI2596

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Zamawiaiacv dopuszcza moŻliwośczłożeniaofeńv na dostawe następuiacvch kateoorii cześci
zamiennvch:

1)

dokumentacji, zgodnie

i

ujęte W

uzytkowania,

2)

-

podzespoły iczęŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz
maszyny l urządzenia wykonał maszynę l uządzenie
wykazie częŚci zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR/|nstrukcji

oryginalne częścizamienne

z ktorą Producent

katalogowe częścizamienne - podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespołu / częŚci zamiennej) niŻ Producent
maszyny l urządzenia, zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Producenta
maszyny l urządzenia w wykazie częŚci zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR /
instrukcji uŻytkowania, ze wskazaniem katalogu wyrobÓw producenta przedmiotowej części
zamiennej,

3)

ceńyfikowane zamienniki oryglnalnych częścizamiennych - podzespoły i częŚci zamienne,
rÓwnowazne z oryginalnymi częŚciamizamiennymi,

wykonane przez inny podmiot niz:
Producent maszyny l urządzenia,
WłaŚciciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny t urządzenia), zgodnie z ktorą
Producent maszyny l urządzeniawykonał maszynę l urządzenie,
Podmiot posiadający upowaznienie do produkcji oryginalnych częścizamiennych na podstawie
dokumentacji, zgodnie zktÓrąProducent maszyny l urządzeniawykonał maszynę l urządzenie'
Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej
dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwoŚci z wymaganiami stosownych norm

i

przepisÓw, potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio

ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące / jednostki notyfikowane'

4)

do pzedmiotu

ceńyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne,
rÓwnowazne z katalogowymi częŚciami zamiennymi, wykonane przez inny podmiot niz Producent
katalogowych częścizamiennych.
Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej
dokumentacji oraz poddane ocenie zgodności ich właściwości
z wymaganiami stosownych norm
i przepisow, potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu
certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące

/

jednostki notyfikowane.

llI.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań
określonych pzez Zamawiającego - do złożenia wraz z oferta.

1.
2.
3.
4.

techniczno - uzytkowych - zgodnie zZałącznikiem Nr 3 stwz.
oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach
zakładow gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń -zgodnie ze wzorem Załącznika Nr 4 do
\AĄ'kaz parametrÓw

SIWZ.

Dokumentacja techniczno-ruchowa/instrukcja stosowania

i

eksploatacji wraz

karta katalogowa uwzględniająca zwymiarowane rysun ki _ jeŻel i dotyczy.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot
oferowanej kategorii częścizamiennych:

1)

2)

-

w

z

wykazem częŚci lub

ofeńy w

zateżnościod

przypadku oferowania oryglnalnych częścizamlennych Producenta maszyny

t

urządzenia' której / którego przedmiot zamówienia dotyczy:
- oświadczenie Wykonawcy, ze oferowane częścizamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi Producenta maszyny l urządzenia, ktÓrej / którego przedmiot zamÓwienia dotyczy zgodnie ze Wzorem załącznika nr 1a*
w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennychprodukowanych przez Właśclciela
dokumentacji, zgodnie z którą wykonano maszynę l urządzenie, której / którego przedmiot
zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich produkcji na podstawie
Ww dokumentacji:
oświadczenie \Ąłkonawcy, ze oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi produkowanymi pzez Właścicieladokumentacji, zgodnie z ktÓrą została wykonana
maszyna l urządzenie, ktorej / którego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot posiadający
upowaznienie do ich produkcji na podstawie Mw dokumentacji - zgodnie ze wzorem załącznika nr
1b;

-

oświadczenie producenta oferowanych częŚci zamiennych potwierdzające prawo do produkcji
oryginalnych częŚci zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktorą wykonano maszynę /
urządzenie, ktÓrej / ktorego przedmiot zamówienia dotyczy _ zgodnie ze wzorem załącznika ni t i.

3) w pzypadku oferowania kataIogowych częśclzamiennych zabudowanych w maszynie /
uządzeniu i ujętych przez Producenta maszyny t urządzenia w DTR / instiukcji użytkońania:
- oŚwiadczenie Wykonawcy, ze oferowane częścizamienne są nowymi, katalogowymi
częŚciami
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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zamiennymi zabudowanymi w maszynie / urządzeniu, ktorej / ktÓrego przedmiot zamowienia dotyczy
i ujętymiw DTR / instrukcji uzytkowania - zgodnie ze Wzorem załącznika nr 1d;
4) w przypadku oferowania certyfikowanych zamienników oryginalnych Iub katalogowych części

zamiennych:
- oświadczenie Wykonawcy, ze oferowane częŚci zamienne są nowymi,
ceńyfikowanymi
-l
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych częścizamiennych maszyny uządzenia, ktorój /
ktorego przedmiot zamowienia dotyczy _ zgodnie ze Wzorem załącznika nr re illuo łt;
- oświadczenie Producenta certyfikowanych zamiennikow oryginalnych lub katalogowych częŚci
zamiennych potwierdzające rownowaŻnoŚc produkowanych części zamiennych z orygińalnymi lub
katalogowymi częŚciami zamiennymi maszyny t uządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiói zamówienia
dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w ŚciŚle okreŚlonym rodzaju-maszyny t urządzenia t'j'
w przenoŚnikach taŚmowych określonego producenta stosowanych w podzi'emnych )akładacń
gÓrniczych - zgodnie ze Wzorem załącznika nr 1g i/lub 1h;
- stosowne ceńyfikat(y) potwierdzający/e zgodnośÓ właściwoŚci oferowanych części zamiennych
z wymaganiami stosownych norm i/ lub przepisÓw, wydany(e) (odpowiednio do pizedmiotu
ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące / jednostki notyfikowane, wskazujący(e) co
najmniejzakres ich zastosowania w określonymrodzaju maszyny l uządzeniat j. w przóno"snii<acrl
taŚmowych stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych,
Uwaga:

Na częŚcizamienne będące elementami składowymi podzespołu, ktory posiada ceftyfikat, nie
Wymaga się dod7lkowych certyfikatÓW, jeŻeli z dokumentÓw złożonych Wraz z ofertĄ jednoznacznie
wynika , ze certyfikowany podzespÓł składa się z tych elementÓw'

-

DTR / lnstrukcja użytkowania (stosowania) oferowanych częścizamiennych zawierająca m'in'
certyfikowanego przedmiotu zamówienia i
potwierdzające moŻliwoŚĆ zastosowania oferowanej częścizamiennej w maszynie lurządzeniu bez
konieczności zastosowania dodatkowych adapterów lub ingerowanii W konstrukcję

opis oraz rysunki umozliwiające identyfikację

5.

maszynylurządzenia'
W kazdym przypadku, o którym mowa w pkt 1), 2), 3) i 4), gdy ofeńę składa Wykonawca nie

będący producentem:
- oŚwiadczenie Producenta oferowanych częŚci zamiennych o zapewnieniu dostaw oferowanych
częścizamiennych w okresie nie krÓtszym niz okres truvania umowy - zgodnie ze wzorem
załącznika nr 1i.
*

Producent wvpełnia tvtko Załącznik nr 1a

UWAGA:
a) Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu
składania ofert.
b) W przypadku braku waŻnościzłoŻonego Wraz z ofeńą ceftyfikatu/dopuszczenia na cały okres
realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do Węgtokoks Kraj Sp-. z o.o.
KWK ,,Bobrek-Piekary"41-905 Bytom ul. Konstytucji 76 aktualny/e _ o_bowiązującyle bertyrixatl
dopuszczenie. Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyÓ wyrobu zaotóiowanego-przez
Wykonawcę w ofercie..
IV

Dokumenty wymagane

1) Przy pielwszej dostawie:
a. oświadczenie dotyczące

przedmiotu ofeńy, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w
fodziemnych
wyrobiskach zakładÓw gorniczych w warunkach istniejących zagrozeń -zgodnle ze wzorem
Załącznika Nr 4 do slwz.
b. Dokumentacja techniczno- ruchowa / instrukcja stosowania i eksploatacjiwrazzwykazem części
zamiennych (na noŚniku elektronicznym)
2) Pny każdej dostawie:
a. Dokument dostawy materiału ( Wz).
b. Świadectwo kontroli jakoŚci
c. Kańa gwarancyjna
d. Deklaracja zgodnoŚci
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Załącznik nr 1a

Miejscowośc:

,

dnia

Nazwa \A| konawcy składającego oświadczen ie
Adres siedziby

ośWtADczENtE WYKONAWcY oFERUJĄcE-G-o_oRYGINALNE czĘŚcl ZAM;ENNE - PR9DU6ENTA
MASZYNY lURzĄDzENlA, KTÓREJ / KTOREGo PRzEDMloT zAMowlrrun DoTYczY
dotyczy: Dostawa częścjzamiennych do przenoŚnikow taśmowych produkcji PtoMA dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-11-01) nr spVawy: pRZZ/2596'
Uprawniony do reprezentowania \Afukonawcy oświadczam,ze częścizamienne oferowane w pozycjach
nr ...'..
'''.. formularza ofertowego są nowymi, oryginalnymi częściamizamiennymi produkońńymi
przez:

wpisaÓ nazwę producenta częŚcizamiennych oraz adres siedziby

ujętymi
dotyczy.

w DTR /

instrukcji uzytkowania maszyny

t

urządzenia, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia

pieczęć i podpisy osoby / osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy

") oryginalne częŚci zamienne - podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgodnie z ktÓrą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzónie i ujęte w wykazie częs'ci
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.
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Załączniknr 1b

MiejscowośÓ:
N

azwa

\A/y ko

dnia
nawcy skład ającego oŚwiadcze

n

ie

:

Adres siedziby:

oŚWIADczENlE WYKoNAWcY oFERUJĄcEGo oRYGINALNE czĘŚc!zAMlENNE* PRoDUK9WANE
PRzEz WŁAŚGIGIELA DOKUMENTAcJI, zGoDNlE z KToRĄ WYKóNANo MAszYNĘ / UMĄDZENIE,

KToREJ

/ KToREGo

PMEDMIoT zAMoWlENlA DoTYczY LUB PoDMIoT PoslADAJĄcY

UPoWAŹNIENIE Do lcH PRoDUKcJlNA PoDsTAWtE W/W DoKUMENTACJ|

dotyczy: Dostawa częŚcj zamiennych do przenoŚnikÓw taŚmowych produkcji PtoMA dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-11-01) nr sprawy: pRZZ2S96

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, Że częścizamienne oferowane w pozycjach nr
.. formularza ofeńowego są nowymi, oryginalnymi częściamizamiennymi produkowanymi
przez WłaŚciciela dokumentacji, zgodnie z ktÓrą została wykonana maszyna l urządzenie, ktÓrej / ktÓrógo
przedmiot zamowienia dotyczy lub podmiot posiadający upowaznienie do ich produkcji na podśtawie w7w

dokumentacji,

tj.:

wpisaÓ nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęÓ i podpisy osoby

/

osÓb upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy

-)oryginalne częścizamienne podzespoły
i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgodnie z ktÓrą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę t urządienie i ujęte w wykazie częs'ci
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\,m.

str. L4

Nr snrawv: P

WEG

KS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik nr 1c

Miejscowośc:

,

dnia

Nazwa Producenta składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby

oŚWADczENIE PRoDUcENTA czĘŚcl zAMlENNYcH PoTWIERDZAJĄcE PRAWo Do PRoDUKcJt
ORYGINALNYGH czĘŚcl ZAMIENNYGH* NA PoDsTAWlE DoKUMEHiRc.tl,
-zGoDNlE z xrón4
WYKONANO MAszYNĘ l UV.ĄDZENIE, KTOREJ / KTÓREGo PRzEDMtoT zAltioWlENIA
oorvczi
dotyczy: Dostawa częŚcj zamiennych do przenoŚnikow taśmowych produkcji PloMA dta WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-11-01) nr sprawy: pRZZ/2596'
do reprezentowania Producenta oferowanych częŚcizamiennych oŚwiadczam, ze:

-Uprawniony
! oferowane

W niniejszym postępowaniu częściźamienne są oryginalnymi częściamizamiennymi

!

W niniejszym postępowaniu częŚci zamienne są oryginalnymi częściamizamiennymi
**)

produkowanymi na podstawie dokumentacji, której jestem Właścicielem,*i}

oferowane

produkowanymi na podstawie upowaznienia.

pieczęĆ i podpisy osoby / osób upowaznionych do reprezentowania
podmiotu składającego oŚwiadczenie

**

zaznaczyó właściwe

-) oryginalne częŚci zamienne
- podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji,
zgodnie zktÓrą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie i ujęte w wykazie częs'ci
zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

str. 15

Nr sorawv: PRZZI2596

WEGLO KOKS KRAJ So. z o.o
Załącznik nr 1d

MiejscowoŚÓ:
N

azwa

\ĄĄl ko

, dnia

nawcy skład ającego oświad cze

n ie

:

Adres siedziby:

osWIADczENIE vVYKoNAWcY oFERUJĄCEGo KATALoGoWE czĘśc!zAMlENNE

-

dotyczy: Dostawa c.ąśC!zamiennych do przenośnikÓw taśmowych produkcji PloMA dta
KRAJ sp. z o.o. KWK Bobrek-piekary w 2021 roku (gr. mat. 2gz-1t-ot1 nr sp"a*y:

WĘGLoKoKs

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, ze częŚci zamienne
przez'.

formularza ofeńowego

oferowane w pozycjach nr
są nowymi, katalogowymi częŚciami zamiennymi, produkbńanymi

wpisać nazwę produ centa częŚcizamiennych oraz adres siedziby
zabudowanymi w maszynie
instru kcj i uzytkowan ia.

pieczęĆ i podpisy osoby

/

l uządzeniu,

ktorej / którego przedmiot zamÓwienia

dotyczy i ujętymi

wDTR/

osÓb upoważnionych do reprezentowania \A/ykonawcy

-) Katalogowe częŚci zamienne
- podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz
.
dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespołu / częŚci zamiennó;; niz Produceńt maszyny /
uządzenia, zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Produóenta maszyny t urząaźeńia
w wykazie częŚci zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowańia, ze
wskazaniem katalogu wyrobÓw producenta przedmiotowej częŚci zamiennej np' Zawor zwrotny
nabojowy UZZD 06-11n5 katalog PONAR-WADOW\CE S.A.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

NS\

str. 16

Nr sprawv:

PMZI2596

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik nr 1e

MiejscowoŚc:
N

azwa

\A/y ko

, dnia

nawcy skład ającego oświadczen

i

e:

Adres siedziby:

osWIADczENIE vVYKoNAWcY oFERUJĄcEGo CERTYFIKoWANE zAMlENNtKI oRYGINALNYCH
czĘŚclZAMIENNYGH dotyczy: Dostawa częŚc] zamiennych do przenośnikÓw taśmowych produkcji PtoMA dta WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-1t-01) nr sprawy: pRZZ/2596

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, ze częścizamienne oferowane w pozycjach nr

'.

formularza ofertowego

zamiennych maszyny l uządzenia, ktorej

są nowymi,

ceńyfikowanymi zamiennikami oryginalnych'częŚci
dotyczy, proout<óivanymi przezi

/ którego przedmiot zamÓwienia

wpisac nazwę prod ucenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęć i podpisy osoby

/ osÓb upowazn ionych do reprezentowan ia

Wykonawcy

*)

Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne, rÓwnowaŻne
z oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niz:
- Producent maszyny l urządzenia,
- WłaŚciciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny urządzenia), zgodnie z ktÓrą Producent
wykonał maszynę l urządzenie,

l

-. podmiot posiadający upowaznienie do produkcji oryginalnych częścizamiennych na podstawie
dokumentacji, zgodnie zktÓrąProducent maszyny l urządzeniawykonał maszynę t urząózenie.
Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych wykońane są Wg rysunt<u i Masnej dokumentacji
oraz poddane ocenie zgodnościich właściwości
z wymaganiami s1ośownych norm i przepisÓw,
potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) 'przez

akredytowane jednostki certyfikujące

/

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

\I\ą\

jednostki notyfikowane.

str.17

Nr sprawv:

PMZI2596

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załączniknr 1f

Miejscowość

dnia

Nazwa Wykonawcy składającego oŚwiadczenie:
Adres siedziby

-

osWADczEN lE WYKoNAWCY oFERuJĄcEGo GERTYFIKoWAN E zAMl
czĘŚclZAMIENNYGH -

EN N

lKt KATALoGoWYCH

dotyczy: Dostawa częścjzamiennych do przenośnikowtaŚmowych produkcji PtoMA dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-1t-dt1 nr spVawy: pRZZ/25g6

Uprawniony do reprezentowania \Alykonawcy oświadczam, ze częŚci zamienne oferowane w pozycjach nr
'. formularza ofertowego są nowymi, ceńyfikowanymi zamiennikami katalogowych'częŚci
zamiennych maszyny l uządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamowienia dotyczy, produkowJnyńi pr=ez:.

wpisac nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

pieczęÓ i podpisy osoby

*)

/

osob upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Certyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły i częŚci zamienne, rÓwnoważne

z katalogowymi częściamizamiennymi, wykonane przez inny podmiot niz Producent katalogowych części

zamiennych.
Certyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są W9 rysunku i własnej dokumentacji

oraz poddane ocenie zgodnościich właściwości
z wymaganiami stosownych norm

potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio
akredytowane jednostki certyfikujące / jednostki notyfikowane.

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

INN

do

i

przepisÓw,

przedmiotu certyfikacji) przez

str. 18

Nr sprawv:

PMZI2596

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załączniknr 19

MiejscowoŚÓ:

, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie (Producenta certyfikowanych częŚcizamiennych)

Adres siedziby

osWlADczENIE PRoDUCENTA CERTYFIKoWANYGH ZAMIENNIKoW oRYGINALNYGH czĘścl

ZAMIENNYCH-

dotyczy: Dostawa częŚcj zamiennych do przenoŚnikÓw taŚmowych produkcji PtoMA dla WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-t 1-tit1 nr sprawy: pRZZ2S96

1

Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych częścizamiennych oŚwiadczam, Że:
Przedmiotem oferty są produkowane przez podmiot, ktÓry reprezentuję, fabrycznie nowe, certyfikowane
zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny uządzenia,
ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, ktÓre mogą byĆ stosowane w:

l

naleŻy wpisac rodzaj uuądzeń - np. W przenoŚnikach taśmowych stosowanych w podziemnych zakładach

gorniczych produkcji

:

nalezy wpisaÓ producenta maszyny

2.
3.

l urządzenia

z

ZgodnoŚÓ oferowanych części odpowiednimi normami bądŹ dyrektywami potwierdzają posiadane
certyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikaĄi) przez akredytowane jednostki ódrtytit<u1ące l

jednostki notyfikowane.
RÓwnowazność (zamiennoŚÓ)

oferowanych części z oryginalnymi częściamizamiennymi ujętymi w DTR /
instrukcji uŹytkowania maszyny
uządzenia, której / ktÓrego przedmiot zamowienia doiyczy, zgodnie
z załącznikiem będącym integralną częŚcią niniejszego oŚwiadczenia, została potwierdzona przeż nas
stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
4. Stosowanie oferowanych częŚcizgodnie zich przeznaczeniem (zakres zamienności, o ktÓrym mowa w ust. 3
niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszyny t uządzenia, W
/ ktÓrym będą zastosowane, jak rÓwniez nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny lub urządzenia'
-której
5. oferowane
częścizamienne mogą byÓ stosowane w podziemnych wyrobiskach gÓrniczycń w prześtrzeniach
zagroŻonych wybuchem.

l

-

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upowaznionych
do reprezentowania Producenta certyfikowanych częścizamiennych
*)

Certyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych - podzespoły i częścizamienne, rÓwnoważne
z oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niż:
- Producent maszyny / urządzenia,
- WłaŚciciel dokumentacji (nie będący producentem maszyny / urządzenia), zgodnie z ktÓrą Producent
wykonał maszynę / urządzenie. - podmiot posiadający upowaŻnienie do produkcji oryginainych części
zamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktorą Producent maszyny / urządienia-wykon-ał masiynę

/ urządzenie.

Cełtyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane są Wg rysunku i własnej dokumentacji

oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwości
z wymaganiami stosownych norm i przepisow,
potwierdzonei stosownym ceftyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certytikacji) przez
a

kre dytow

a n

e jed n ostki ce rtyf i kuj ące / j ed n ost ki

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

hŃh'

n

otyfi kow

a n

e.

str. 19

Nr sprawv:

PMZI2596

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

IntegraIna częśó załącznika nr 1g

Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częściz oryginalnymi częściami
zamiennymi ujętymiw DTR / instrukcji użytkowania maszyny t ułządzenia, rtoie1 / którego przedmiot
zamówienia dotyczy
dotyczy: Dostawa częścjzamiennych do przenośnikow taśmowych produkcji PtoMA dta WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-11-01) nr spVawy: pRZZ/2596

L.p.
wg

formularza

Nazwa części
zamiennej według
formularza ofeńowego

Nr rysunku
producenta części
zamiennej oryginalnej

Nr rysunku
równoważnej części
zamiennej

Nr certyfikatu

pieczęÓ i podpisy osoby / osÓb upowaŹnionych do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych części

zamiennych

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

tsilq

str. 20

Nr snrawv: PRZZI2596

WEGLO KOKS KRAJ So. z o.o.

Załączniknt'lh
MiejscowośĆ

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie (Producenta ceńyfikowanych częścizamiennych)

Adres siedziby

ośWnDczENlE PRODUGENTA cERTYFIKoWANYcH zAMlENNlKoW KATALoGovl/YcH GzĘŚcl

ZAMIENNYCH -

dotyczy: Dostawa częŚcj zamiennych do przenośnikowtaŚmowych produkcji PtoMA dta WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-11-Ol1 nr sprawy: pRZV2596
l lprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych
częŚci zamiennych oświadczam, Że:
1. Przedmiotem oferty są produkowane przez podmiot, ktÓry reprezentuję, fóbrycznie nowe, certyfikowane
zamienniki katalogowych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji użytkowania maszyny t urządzenia,
ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamowienia dotyczy, ktÓre mogą byc stosowane w:

nalezy wpisaÓ rodzĄ urządzeń - np' W przenoŚni kach taŚmowych stosowanych w podziemnych zakładach
gorniczych
produkcji
nalezy wpisac producenta maszyny

l urządzenia

z

2.ZgodnoŚÓ oferowanych częŚci
odpowiednimi normami bądŹ dyrektywami potwierdzają posiadane
certyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikaĄi) przez akredytowane jednostki óórtytit<u.;ące l
jednostki notyfikowane.
3. RÓwnowęznoŚc (zamiennoŚc) oferowanych częściz katalogowymi częściamizamiennymi ujętymi w DTR /
instrukcji uzytkowania maszyny
urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwieńia oóiy-czy, zgodnie
z załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oświadczenia, została potwierdzona'przeź nas
stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
4' Stosowanie oferowanych częścizgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamiennoŚci, o ktÓrym mowa w ust.
3 niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obnizenia poziomu bezpieczeństwa maszyny't urządzenia, w
/ ktorym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia nowej maszyńy tub urządzenia.
- ]<!orej
5.oferowane
częŚcizamienne mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach gÓrniczycń w prześtrzeniach

l

zagroŻonych wybuchem.

pieczęÓ i podpisy osoby / osÓb upowaznionych
do reprezentowania Producenta certyfikowanych częŚci zamiennych
*)

Certyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne, rÓwnowaŻne
z katalogowymi częściamizamiennymi, wykonane przez inny podmiot niŻ Producent katatogowych części
zamiennych.
Certyfikowane zamienniki katalogowych części zamiennych wykonane są Wg
rysunku i własnej dokumentacji
oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właściwości Wymaganiami śtosownych norm przepisow,

z

potwierdzonei stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio
a

kre dytow a n e je d n ostki ce rtyf i kuj ące / jed n ostki

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

tN'\

n

otyfi kowa

n

do

i

przedmiotu certytikacji) przez

e.

str. 2L

o
lntegralna częśÓ załącznika nr 1h

Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częściz katalogowymi częściami
zamiennymi ujętymi w DTR / instrukcji użytkowania maszyny / uządzenia, której l rtorego przedmiot
zamówienia dotyczy
dotyczy: Dostawa częścjzamiennych do przenoŚników taŚmowych produkcji PloMA dta WĘGLoKoKs
KRAJ Sp' z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 292-1t-Ot1 nr sprawy: pRZZ/25g6

L.p.
wg

formularza

Nazwa
częścizamiennej
według formulaza ofertowego

Nr rysunku

Nr rysunku
producenta części równoważnej
zamiennej
częścizamiennej
katalogowej

Nr
ceńyfikatu

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upoważnionych do reprezentowania Producenta
ceńyfikowanych częŚci zamien nych

Sekretałz Komisji: Mazena Miętus

il$\-.

str.22

Nr snrawv: PRZZI2

WEG

Miejscowośc:

KS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 1i

dnia

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie
Adres siedziby:

oŚWlADczENlE

!

Producenta oryginaInych częścizamiennych będącego producentem maszyny t urządzenia, ktÓrej/ ktÓrego
przedmiot zamÓwienia dotyczy lub jego upowaznionego Przedstawiciela *)**)
Producenta oryginalnych częśclzamiennych będącego WłaŚcicielem dokumentacji, zgodnie
z ktÓrą
wykonano maszynę l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przidmiot zamÓwienia dotyczy lub- posiadającego
upowaznienie do ich produkcji na podstawie Ww dokumentacji,*)
Producenta kata|ogowych częścizamiennych, *)
Producenta ceńyfikowanych zamienników oryginalnych częścizamiennych, n)
Prod ucenta ceńyfikowanych zamien n i ków katatogowych częścizamien nych. *)

!
!
!
!

dotyczy: Dostawa c7eŚc] zamiennych do przenoŚnikow taśmowych produkcji PtoMA dta WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 2g2-1t-Ol1 nr sprawy: pRZZ/2596
Uprawniony

do reprezentowania producenta

oferowan ych częŚci zamiennych oŚwiadczam,

że zapewniam

wpisac nazwę Wykonawcy składającego ofertę oraz adres siedziby

fl
!
!
!

realizację dostaw oryginalnych częścizamiennych ujętych w DTR / instrukcji uŹytkowania maszyny /
urządzenia ktÓrej / ktorego przedmiot zamówienia dotyczy, w okresie nie krotszym ńiz ories truvania umowy,-;
realizację dostaw katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszy nie t urządzeniu i ujętych w DTR /
instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienii dotyczy, w okresie nie
krotszym niz okres tnrania umowy,*)
realizację dostaw certyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji
uzytkowania maszyny l urządzenia' ktÓrą / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krótszym niż
okres tnruania umowy.*)

w

realizację dostaw ceńyfikowanych zamiennikÓw katalogowych częścizamiennych ujętych
DTR / instrukcji
uzytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krÓtszym niż
okres tnvania umowy.*)
pieczęc i podpi sy osoby

/ osÓb upoważnionych do reprezentowania
podmiotu składającego oŚwiadczen ie

UWAGA!
1. Wykonawca oferulQcY oryginalne częścizamienne maszyny / urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamowienia dotyczy, będący zarazem producentem tej maszyny lub urządżenia, w przypadku, gai aó produkcji
maszyny lub urządzenia stosuje katalogowe częścizamienne, zwolniony jest ze składania oŚwiadczenia
prod u ce nta katal og owych c zę ściz a m i e n n ych o z a pew n i e n i u d ostaw.
2. ZłoŻenie oświadczenia przez upowaŻnionego Przedstawicieta Producenta musi być poparte pisemnym
upowaŻnieniem Producenta do działania w jego imieniu.
*)
zaznaczyć właściwe**) Upoważniony przedstawiciet (definicja) - naleŻy przez to rozumieć osobę fizyczną tub
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowoŚci prainej, mającą siedzibę ńa ierytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiejlub państwa członkowskiego Europejskńgo Porozum-ienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim obszarze Gospodirczym upowainioną przez producenta na
piŚmie do działania w jego imieniu (definicja zgodna z ustawą z dnia i0 sierpnia 2002'roku o systemie
oceny
zgodnoŚci _ j.t. Dz'U.2010.138.935 z pÓżn. zm.)
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PRZZI2596

z
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILII NABYWCY NA STROTV'E
NTERN ETOWEJ POD ADRES EM : https://efo.coiq.biz

I

nr sprawy: PRZV2596

Dostawa częścizamiennych do pzenośników taśmowych P!oMA dla potzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2Oż1roku (gr. mat'.292-,l1-01i

UWAGA

!

VVYPEŁNIoNY, WYDRUKoWANY i PoDPlsANY PPzEz osoBY REPREZENTUJĄGE vVYKoNAWcĘ
FoRMULARZ oFERTOWY NALEŻY ooTłóffioo SKŁADANEJ oFERTY W WERsJl PAPIERoWEJ.
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Nr sorawv:

WEGLO KOKS KRAJ So. z o.o.
Załącznik Nr 2a do SIWZ

ZAŁACZN|K Do FORMULARZA oFERToWEGo - DooRTKowe ośwlłoczerunl

ustRtenlł

1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
ofeńę wspÓlną oŚwiadcza:

1) podałem cenę ofeńowąoraz stawkę jednostkową' ktÓra zawiera wszystkie koszty, które będą poniesione
w celu nalezytego wykonania zamowienia,

przez Zamawiającego termin płatnościwynagrodzenia należnego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu tartury do
Zamawiającego
wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przeómibtl zamÓwiónia potwieroźonego
przez Zamawiającego.
oferuję termin realizacji zamowienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie njrusz-a praw osÓb trzecich,
oferowany przedmiot. zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚione w S|WZ szczegÓlnoŚci
w SzczegÓłowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz tstotnych
f,ostanowieniach umowy,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktÓre
zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻen,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. oraz

2) akceptuję proponowany

3)
4)
5)
^.
6)

7)

stru kcją

la Wy konawcÓW,

zamieszczony mi n a stro n ie https://dostawcL
Kot<scg]g.bjzl,orazŻe w przypadku zawarcia umowyźapożnańEoby realizujące umowę po stronie
Wykonawcy z ww. lnstrukcją.
l

n

we

d

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

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

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie2amÓwienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej d'ziałalnościlub czynnoŚci związanej

_

z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jeżeli ustawy nakładaj{ obowiązek posiadania ta-kich uprawnień,

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, rozłoŻenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
b) ni9 znajduję się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem \Ą/ykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ ńie pizewiduje
zaspokojen ia wie rzyciel i poprzez kwidację majątku u padłego.
4. Działając w imieniu \AĄlkonawcy/Mlykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:
li

1)

jestem:*

tr

czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP:
........ ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,

tr
2)

zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw

i usług.

moim właściwymurzędem skarbowym jest:

nazwa
adres

5.

w
*

posiadam status:*

tr
tr
tr
tr

mikro przedsiębiorcy
małegoprzedsiębiorcy
średniegoprzedsiębiorcy
dużego przedsiębiorcy

rozumieniu ustawy

z

w transakcjach handlowych.

dnia

B

r.

o

przeciwdziałaniu nadmiernym opóŹnieniom

wybrać właściwąopcję

6.

---oświadczam,ze

informacje znajdujące się na stronie

Sekretałz Komisji: Marzena Miętus
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strona nr
strona nr
str

ftr

Nr sorawv:

WEGLOKOKS

6

Sp. z o.o.

stanowią informacje będące tajemnlcą pzedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia 16
kwietnia'1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z2O2Or. poz. 1913.),tj. spełniają

łącznie trzy warunki:

1) informacja

?)
3)

ma charakter

..

**(techniczny, technologiczny,
organizacyjny

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

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoŚc objęcła informacji tajemnicą przedsiębiorstwa
Ad. 1

...

Adz...

. .

. ..

.

Ad 3..
"-'wypełnić jeżeli dotyczy

7. oświadczam,Żejestem związany ofertą przez okres 60 dnl.
Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w pkt.
Nazwa nr dokumentu
ńr strony w ofercie

1......

(oświadczenia):

SIWZ

.

2.......
3. ... ...
Ą

5.

...

.

6.......

7.......
B. ... ...
9. ... ...
10.... ...

E_maildo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo
(proszę wpisac aktuaIny adres)

)

(pieczęć i podpisy osoby/osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy)
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Nr sorawv: P

WEG

KS KRAJ So- z o.o.
Załącznik Nr 3 do SIWZ

A.

WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRzEDMloTU ZAMOWIEN|A, sPEŁNlENlA WYMAGAŃ PRAWNYcH, WYKAZ
zAŁĄczo NYc H DoKU M ENToW PoTWl ERDzAJĄcYc H s P EŁN lA N iE P PzEz
oF E ROWAN E DoSTAWY WYMAGnŃ orneŚ Lo NYÓH PRzEzzA MAWIAJĄc EGo
Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia.
Nr pozycji formularza ofeńowego
. (jeżeli to konieczne wykaz

sporządziÓ oddzielnie dla kaŻdej pozycjiformularza ofertowego lub grup oferowanych wyrobow).
1. CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamÓwienia są przóznaczone do stosowania
podziemnych
wyrobiskach zakładÓw górniczych zagrozonych wybuchbm metanu i pyłu węglowego.
2' Częsci zamienne stanowiące przedmiot zamowiónia będą fabrycznió nowJ, końpletne, wolne od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz u1ęie w wykazach częŚci zamiennych zawańych
w dokumentacjach techniczno-ruchowych / instrukcjacn uzytt<owańia'

w

B.

_

Przedmiot ofeńy spełnia następujące wymagania prawne:

oświadczam, Że oferowany towar jest wolny od wad prawnych

i

fizycznych

i

nie narusza praw

majątkowych i niemajątkowych, znakÓw h_andlowych, patentow piaw autoiskicń osÓb trzecich oraz jest
zgodny ze złoŻoną.ofert3 przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek
roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naiuszenia praw autórskich,'praw własności

przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamÓwienia zobowiązuję się przystąpie do sprawy
niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a takze ponieśćwśzystkie i.oszty żtym związanó,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trz-ecich, których prawa zbstały
naruszone.

c

Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań

określonych przez Zamawiającego.
oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iż oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnyóh wyrobiskach zakładow
gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń zgodnie ze Wzorem Załącznika Hi ł ao slwz
Fstrony oferty...

)strony

2'

oferty...

Dokumentacja techniczno-ruchowa
zamiennych -jeżeli dotyczy

itd. ...

/

instrukcja stosowania

i

eksploatacji wraz

z

wykazem częŚci

}strony ofeńy...

}stronyofeńy.''
3'

...'''...'.',itd.

lnstrukcja Montazu i Stosowania o ile nie wchodzą w skład lnstrukcji obsługi lub
elektronicznym

DTR

na nośniku

.

4.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot oferty w zaleznoŚci
kategorii częścizamiennych:

1) w przypadku oferowania oryginalnych części zamiennych Producenta maszyny
której / którego przedmiot zamówienia dotyczy:

od

I

oferowanej

urządzenia,

-

oŚwiadczenie \Ałkonawcy, ze oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi Produc-enta maszyny l urządzenia, ktorej / ktÓrego przeómiot zamowiónia ooiyczy zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1a;
}Strona/y ofeńy
2) w przypadku oferowanla oryginalnych częścizamiennych produkowanych przez Właściciela
dokumentacji, zgodnie z którą wykonano maszynę l urządzenie, której / kiórego przedmiot
zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich produkcji na póastawie w/w
dokumentacji:
- oświadczenie \A/ykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi produkowanymi przez WłaŚciciela dokumentacji, zgodnie ' z ktÓi{ została wyionana
maszyna l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamowienia dotyczy lub podmiot posiadający
up-owaznienie do ich produkcji na podstawie Mw dokumentacji - zgodnie ze-wzoremZałącznika nr łń;'
}Strona/y ofeńy
- oświadczenie producenta oferowanych 9zę9ci zamiennych potwierdzające prawo do produkcji
oryginalnych częścizamiennych na podstawie
dokumentacji, zgodnie z któią wykonano maszynę 7
urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamówienia dotyczy - źgoonie ." *roreń Ziłącznika nr
1c.
}Strona/y ofeńy
.
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3) w

przypadku oferowania katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszynie /
urządzeniu i ujętych pzez Producenta maszyny I urządzenia w DTR / instrukcji użytkowanii:
- oświadczenie \Ąkonawcy, Że oferowane częścizamienne są nowymi, kataiogowymi częŚciami
zamiennymi zabudowanymi w maszynie / urządzeniu, której / ktoiego przedmiot zJmÓwienia ootyczy
i ujętymiw DTR / instrukcji uzytkowania - zgodnie zewzoremZałączn-ika nr ld;
}Strona/y ofeńy
4) w pzypadku oferowania ceńyfikowanych zamienników oryginalnych lub katalogowych części
zamiennych:
- oŚwiadczenie \Ąłkonawcy, ze oferowane częścizamienne są nowymi, certyfikowanymi zamiennikami
oryginalnych lub katalogowych częścizamiennych maszyny't urzĄdzenia, ktÓrei / ńtorego przedmiot
zamówienia dotyczy - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1e i/lub 1f;'
)Strona/y oferty
oświadczenie Producenta ceńyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych lub katalogowych częŚci
zamiennych potwierdzające rÓwnowaznoŚć produkowanych częici zómiennych i orygińalnymi
lub
katalogowymi częściami zamiennymi maszyny l uządzenia, ktbrej / ktÓregó przedmiot zamówienia
dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowan.ia w ŚciŚle okreŚlonym óoza;u ńszyny / urządzenia
t.j. w
przenoŚnikach taśmowych określonego producenta stosowanycń w podzi'emnycn'zjtłaoacir
gÓrniczych
- zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 19 i/lub 1h;
}Strona/y ofeńy
- stosowne certyfikat(y) potwierdzający/e zgodnośćwłaŚciwości oferowanych częścizamiennych
z wymaganiami stosownych norm i / lub przepisÓw, wydany(e) (odpowiednio dó przedmiotu certyfikJcji)
pzez akredytowane jednostki certyfikujące / jednostki notyfikowane, wskazujący(e) co najmniej'zakróś
ich zastosowania w okreŚlonym rodzaju maszyny l urządzenia t.j. w
frlóńosnixacń taŚmowych
stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych.
nr certyfikatu ... ...
data wystawienia ...
data obowiązywania

}Strona/y ofeńy

- DTR / lnstrukcja uzytkowania (stosowania) oferowanych częścizamiennych zawierĄąca m.in. opis oraz
rysunki umozliwiające identyfikację ceńyfikowanego przedmiotu źamÓwienia-'i potwierdzające
mozliwoŚÓ zastosowania oferowanej częścizamiennej w maszynie lurządzeniu bez konieczności
zastosowania dodatkowych adapterow lub ingerowania w konstrukcję maszyńy/u rządzenia.

}Strona/y ofeńy
5) w każdym przypadku, o

ktÓrym mowa w pkt 1), 2), 3) i 4), gdy ofertę składa Wykonawca nie będący
producentem:
- oświadczenie Producenta oferowanych częŚci zamiennych o zapewnieniu dostaw oferowanych częŚci
zamiennych w okresie nie krÓtszym niz okres tnrania umowy - zgodnie zewzoremZałącznika nr 1i.
}Strona/y ofeńy

(pieczęĆ i podpisy osoby/osÓb upowaznionych)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

oświadczenie dotyczące pzedmiotu ofeńy

1)

Wykonawca' a W przypadku ofeńy wspóInej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

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

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

1) oŚwiadczam, Że oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie
wprowadzenia na rynek ido uzytku w podziemnych wyrobiskach gÓrnńzych w warunńach'istniejących
zagroŻen'.

2) oŚwiadczam, Że przedmiot zamowienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie
podlegającym zwrotowi.*) lub oświadczam, ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w
opakowaniu

zwrotnym tj.:

.

..

...

(jeŻel i dotyczy Wypełn

... ..
i

-.)

a Wyko n awca okreŚlając rodzaj opakowan i a)

-)

Wprzypadku braku informacjio rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie,
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
**)
Niepotrzebne skreŚliÓ

(pieczęÓ i pod pis/y osoby/osÓb upowaznionych
do reprezentowania Wyko nawcy/Pełnomocn i ka Wykonawcy)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
MiejscowoŚÓ

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚwnoczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBIEGAJĄGEGo
stĘ o zAMoWlENtE

oświadczam, ze

1)
2)
3)

:

nie jestem w stanje likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz o
ogłoszeniu upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwibację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek hi uoe)piec)enie-społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne qraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na iaty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośĆ za wykoninie przedmiotu zamowienia.

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

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspótnie składających ofertę.
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ

z o.o.

Umowa
zawafta w

dniu

P]elarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa''):
'oeil.'.lerźógo
ŚĘskie,' ul.
żiętra, zaĘestrowaną
y Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział-Q99nooarczy i wpisaną do Krajońego iRejestru sąoowego Rejestru _ Przedsiębiorstw pod nr KRs 000008061B,- Nlp 653-ooo-4b-65, REGoN 270034633'
BDo 000012274, wysokoŚÓ kapitału zakładowego: 173.32L000,00 zł, zwaną W treściUmowy
Zamawiającym, W imieniu i na rzecz, ktorego działają:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

v1

41-94.0 Piekary

zarejestrowaną W
pod numerem KRS
' będącą podatn ikiem VAT i posładającą numer
identyfikacyjny NIP
REGON
wysokośĆ kapitału zakładowego _
PLN.,
zwanąw treściumowy ,,Wykonawcą'', w im ieniu i na rzecz którego działają:
1.

2.

s1.

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
7' ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania

o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego
w.trybie.Pzetargu nieograniczonego pn.: Dostawa częścizamiennych do przenośników taśmowyón
PloMA dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrer-eiekary-w 2021roku(gr. mat. źgz11-01) (Nr sprawy: PRZZ/2596)
2. oferta złoŻona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia (slWZ)'
1'

s2.
Pzedmiot umowv

Przedmiotem umowy jest dostawa częścizamiennyótl do przenoŚnikÓw taśmowych PloMA dla potrzeb
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr.
mat.292-11-01).
_odpowiada
2. Wykonawca oŚwiadcza, Że Świadczenie przedmiotowej dostawy
wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.
3' Zakres świadczenia wynikający niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawarIym

WĘGLoKoKs KRAJ

w ofercie \A/ykonawcy.

z

s3.

1.

2.

3
4'

Wartośćumowy nie przekroczy:

ołatności

1) WartoŚc netto'......... .'....'..'zł,
2) stawka VAT _ zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.

pzez Zamawiającego nie moze przekroćzyÓ wartoŚci umowy'
ktÓrą
zapłaci
Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceńy
-towaru,
jednostkowe netto uzyskane
w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia'
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznlkiem nr...... do Umowy.
Oferowany towar jest fabrycznie nowy,. wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą. Wprzypadku wystąpienia przez:osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu' wynikającyń ż' naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know- how pzez przóaniót'źamÓwienia, Mlkonawca
zobowiązuje się przystąpiÓ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go pzez Zamawiająceg'o,
a takŻe
ponieśćwszystkie kg.'..tv
tym związane, wliczając w to koszty
przezzamawij1ąbego na
?
rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone'
'apTacone
Suma wańoŚci zamÓwień wystawionych

WartoŚc odebranego

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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5.

6.

7.

B.

WartośĆ umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o., w tym lub aukcji ele[trońiczne;
(art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, (oszty dostawy
do magazynow Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czaśtranspońu oraz koszty opakowania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.

Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji
umowy'
Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci,-z uwagi nJ charakter prowadzone.; oźiałalnos'ci
nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadki, kiedy zrealizowana
faktyózna wartoŚÓ
umowy netto będzie niższa od wańoŚc.i netto umowy' \A|konawty nie przysługu;ó
;akiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowane]
izęsci umowy.
W sytuacjach powodujących koniecznośćodbioru towaru przez Zamawiającego z ńiny' urytonawcy,
)
ZamawiĄący obciąży \ĄĄlkonawcę kosztamitranspońu wwysokoŚciponiesionej
[tzózzanawiaiącógo.
Dla okreŚlenia ilościoraz terminu dostaw, ZamawiĄący składac bęózie
\A/ykonawóy s-tosowne
zamÓwienia

'

UwaŻa się

za

skuteczne następujące łormy i sposoby przekazywanij zamÓwień

Wy ko nawcy przez Zamawiającego:

1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub

2) przesłanie zamówienia faksem, lub
3) przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
9. W _przypadku przekazywania zamowień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w,,Portalu Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona
ieśtz
automatycznym wysyłaniem \A/ykonawcy informacji o opublikowaniu zamówienia na wskazany przez
\A/ykonawcę w złoŻonej ofercie (w przypadku try-bu aurc1a elektroniczna) lub umowie
adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu db umowy.
10' Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamowień nie pÓŹniej niz wostatnim
dniu
obowiązywania umowy'
11' Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury. Faktury niespełniające wymagań
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przez Zamawiając'ego,
12. Faktury za realizaĄę przedmiotu zamÓwienia \AĄkonawca wystawiac będzi'e'Złmawiającemu w terminie

wynikającym

z

właściwychprzepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia

potwierdzon ego przez magazyn Zamawiającego

13' Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rze]elny' zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposób zgodny z nazewnictwem śtosowanym
w Polskiej Klasyfikacji \Ąłrobow iUsług (PKWU)lub kodem CN,_ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna byc zgodna z nazwą asońymentu okreŚlonego w umowie i zamowieniu.
14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotow,
wszystkie podmioty działające łącznie jako \A/ykonawca ponoszą solidirną odpowiedzialnośĆ wobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu umowy.
'l5. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm
Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleznościjak izobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem......t'''...'...Rozliczónia pomiędzy członkómi konsorcjlm
z tytułu realizacji Ymowy odbywaĆ się będą w ramach ich wewnętrznycil uzgodnień, bez udAału
Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje
roszczenia pozostałych członkÓw konsoĘum
tytułu należnego wynagrodzenia zaieattz'ać1ę
przedmiotu umowy.

z

W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze
wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych nalezńosói jak i zobowiĄzań
odbywaĆ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przeóstawcielem Wykonówcy określonym
w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozosfaiymi podmiotami będącymi 'tArykonawcamiz tytilłu
realizacji umowy odbywaÓ się będą w ramach ich wewnętznych uzgodnien,'o'ez udźałuZamawiająóeto
a dokonana pzez Zamawiającego zapłata na rzecz określonego w ofercie i/lub umowie przeostawicieia
Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotÓw będących Wykonawcami z tytułu naleznego
wynagrodze nia za realizaĄę przed miotu u mowy.
17. Fakturę naleŻy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłJć na powyzszy adres.
'18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie
o przesyłaniu faktur drogą el'ektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłaÓ na adres wskazany w porozumieniu.
19. \Ą/ykonawca jest zobowiązany do dołąeaenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym
mowa
w ust. 1 1, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
20. Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod
ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego Ęestru umów prowadzonym przez Zamawiającógo
oraz numer zamówienia Zamawiającego'
21' Wszelkie płatnoŚci dokonywane bęoą przelewem na rachunek rozliczeniowy
wskazan y przez
16.

\Afukonawcę na fakturze.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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22' Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

23. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejnoŚci na poczet
nalezności głownejwskazanejw tytule przelewu (art. 451 s 1 Kc nie stosuje się).
24. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wśkazywany kazóorażowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

25. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Afukonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylko i wyłącznie
{opr.e, złozeńie zamawiaiąóeńu
faktury korygującej.

26. Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznoŚĆ główna, naleznośÓ
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, uboczna,
przewłaszczenie, obciąŹenie, zbycie) wymagają piśemnej zgoo-y Zamawiającego poo' zastaw,

rygorem

niewaŹnoŚci.

27. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp_? o.o.''.

treści:

28. Zapłata faktury t<9ryou,lac9 nastąpi w terminie oo óo oni'kapńoarzowych oó o"ty jej dostarczenia
do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfakturypióruvotnej_
29' Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajeńnych wieźytelnościwymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą' doręczenia oświadcźenló przez
Zamawiającego o potrącen iu'
30. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawia)ącego 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 sierpniJ 1997 r. - Prawo bankowó (Dz. U. 20201896
tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \Afukonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowój, Zamawiający jest uprawniony
do złozenia zawiadomlenia, o ktÓrym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy zdnia zo sierpńiatog7 r' brdynacja
podatkowa (Dz. U. 2020.1325tJ.).
33. Zamawiający oŚwiadcza, Że|
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NlP 653 ooo 48 65,
i) jest
jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
2)
ul' Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U' 2o2o.935 tj.)
34. Wykonawca oświadcza, Że''
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze NlP
i jest uprawnionym do wystawiania faktur/ lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i

2)
3)

usług
jego właŚciwym urzędem skarbowym jest:...

posiada

status

przedsiębiorcy

w

rozumieniu ustawy

z

dnia

B

marca 20'13

r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2o2o'935 tj.).
35. Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym poóatnikiem poóatku od towarÓw i uśiugjest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistńiónia

zmiany.

36.

37

W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych ZamawiĄącego i/lub \AĄlkonawcy, kaŻda ze
Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o-zmianie w terminie do 7 dni od
daty jej dokonania.

' Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowac płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej płatności,tzw. split payment
38. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaĆ drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktorym mowa
w ust. 33,34 powyzej.
39. Przedmiot zakupu moze zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku \Ąń7konawca pozostinie zobowiązany wzgĘdbm żańawia1ąóego W
zakresie:
obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,
]) obowiązkÓw
2)
w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie
obsługi przedmiotu umowy,
3) Wymaganych warunkÓw technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
4) odpowiedzialności z tyt. kar umownych za eweńtualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw o
ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach określonychw postępońaniu/umowie'
40 W przypadku opÓżnień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji'
sekretaE Komisji: Mazena Miętus
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1.
2'
3'

s4

Termin obowiazvwania umowv

Umowa obowiązywac będzie
Zamowienie nie moze byÓ doręczone pozniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizacji dostaw - .........od daty wysłania zamówienia drogą elekironiczną'

s5

Wykonawca udziela
Zamawiającego.

2'

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne.
Termin zapłaty za dostarczone, objęte posĘpowaniem reklamacy1nym towary,
iostile wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, ZamawiĄący złoŻy
\ĄĄlkonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zo.bowiążany jóst w terminie'oo e oni
roóoczych, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatizrje i udzielić zamawiającemu- pisómn"j
oopóiuiełźi
czy reklamację uznaje i wskazać sposÓb jej załatwienia' Bieg terminu rórpoc.ynż od
dnió n"śtępn"to

3'

po dniu

.
4'
5'

Gwarancia i postepowanie reklamacvine
miesięcy gwarancji od daty dostawy do magazynu

do

przekazania, drogą faksową

Ękonawcy

lub

elektroniczną, przez Zamawiającego

rer<iańać1i

Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uŻytkowania dostarczonego towaru z powodu wad
zostaną

prze prowadzo ne og lędzi ny w obecności przed stawiciela

\Afu

konawcy.

W przypadku uznania reklamacji \A/ykonawca zobowiązany jóst dostal'czyć,w terminie do 3
dni
roboczych od daty uzn_ania reklamacji, towar wolny óo wió, pod
naliczenia kar umownych
rygorem

zgodniezzapisamigl0.

6. W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moze zlecić wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
' W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktÓry'zobowiązany jest do dostarczenia, w ierminie óo 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone prze'z Zamawiającego
7

B.
1'

?3.

w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami 1ó.
$
\AlsokoŚĆ kosztow badań okreŚli każdorazowo specjalistyczna jednosika badiwcza'

Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostaó objęiy nową gwarancją na takich samych

zasadach jak przedmiot Umowy.

s6

Badania kontrolne
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie
.;ego zgodnosci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi óriz
w-yoanymi

certyfikatami przez:
't) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobów,
lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencjiwydane pŻezjednostkę uprawnioną
do ceńyfikowania wyrobow, uprawnione do badania towarÓw sianówiących przbdmiot u'o'y.
Zamawiający zastzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarów o6.;ętycń kontrolą.
Pobranie próbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim ońiu rouoczym licząc od daty
zawiadomienia \A/ykonawcy drogą faksową lub elektronicżną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy pańii materiałÓw lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym
3) magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana probka towaru,
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednoczeŚnie Jednostkę,
któĘ zlecono ich przeprowadzenie'

Za

4'

oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposob uniemozliwiający ingerencję osób trzecich odpowiada Zamawiający.
Wy.konawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań oraz jejoznacźenia
w dogodny dla niego sposÓb.

i

ZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
organizowanym i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w
ust. 1.

\AĄlkonawcy

- Z pobrania próbki towaru do badań
5.
sporząoza się stosówny piotokÓł zawierający,
-kontrolnych
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3,
który podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazyhówej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel \Ą/ykonawcy umowy.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
rtNri
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Protokoł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy
fónieraniu prooót

towaru do badań.

W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela \Ą/ykonawcy przy pobieraniu probki towaru do badań,
protokół, o ktÓrym mo\^/a w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wyi<onawcy nie przysługuje prawo
wn ies ien ia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pob ieran a.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wyńienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, ilości nazwę przekazanego do badań tońaiu oraz nazwisko i imię
osoby
odbierającej prÓbkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w ust. .l opinii
stwierdzającej niezgodnośĆ prÓbki towaru z wymagańiami okreŚionymi
ust. 1, ZamawiĄący
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drJgą faksową lub el'et<troniczną
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o ktÓrycn ńowa-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 wielkoŚ"ci
nierozchodowanej dostaw,
o ktÓrej mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kai umownych zgodnie z zapisimi ió,
$
z zastzeŻeniem ust.'l 2,
2) \Alkonawca, na.podstawie faktury wystawionej pzezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego
do
badań, jego
..dostarczenia do podmiotu pzeprowadza1ąiego- badania oraz'ichpzeprońadźęnia
iwydania opinii,
3) Zamawiający moze zlecić, powtórne badania kontrolne prÓbki tozsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuzytego_do powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania braz ich pizeprowiozenia iwyo'ania
oiin'ii,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,

7

8'

i

9.

w

.

5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktorej mowa w ust. 1 mogą stanowic przesłankę do odstąpienia od umowy ź przyczyi lezących po
stronie Wykonawcy i nie dokonaniazapłaty za wadliwą pańię towaru.

- obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycźńej jebnostki badawczej, o
11. Towar
'1,
w ust'

podlega zwrotowi na rzecz \Ąrlkonawcy jego transportem i na jego koszt.

ktÓrej mowa

12. W przypadku ujawnienia, potwłerdzonej opinią specjalistycznej jednołki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz fodjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontazu iwytransportowaniu tońaru z oJołu'kopalni, ńosźtimi
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztow

13. Wczasie realizacji umowy ZamawiĄący zastrzegasobie prawo do pńprowadzena,w uzgodnionym z
\A/ykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno organizacyjnych ońz
zgodnoŚci
p_rocesu realizacji umowy

14' W audycie, o

uczestniczyc, na

ceńyfikującej'

z posiadanymi przez Wykonawcę ceńyfikatami'
w ust' 13, oprÓcz upowaznionycń przedstawicieli Zamawiającego mogą
zaproszenie Zamawiającego, rowniez przedstawiciele akredytowańói
ieonosi1i

ktÓrym mowa
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Obowiazki Wvkonawcv

1.WykonawcazobowiązanyjestdostarczyffiiazgodnyzezłoŻonąofeńą.
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanelgo
[r'ez zamiwiĄąćego
w terminach okreŚlonych

2'

3.
!5.
9
7.
_
B.
9'

\Ąłkonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem własnym i
z o.o. KWK Bobrek _ Piekary, Ruch Bobrek.
Towar winien być.oznakowany W sposÓb umozliwiający pgo łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w

WĘGLoKoKs KRAJ Sp'

na koszt własny do

cenę towaru.Realizacja dostaw odbywaĆ się będzie na podstawie zamówień wystawiony ch przez kopalnię.

Zakres ilościowyprzedmiotu zamÓwienia jest zakresem- szacuńkowym okieślońym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannoŚcią. Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staiannobci
,z

gwagi na charakter prowadzonej działalnościnie zapewnia realizacjizamÓwienia w półnym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianycń towarÓw w ramach poszczególnych
pozycji asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
zastrzeŻeni-em,- Że
całkowita wańośc dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozyc)i asortymentowych nie ulegną zmianie.
o przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego z

z

odpowiedn im wyprzedzeniem.

sekretarz Konisji: Marzena Miętus

\Ń\

miejsca

w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 oó ti.oo, chyba, ze uzgoóniono inną
godzinę dostawy' Towar winien zostac wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwycząówo przyjętym
dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.

str. 35
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13

Wykonawca zobowiązany jest

do odbioru lub wskazania odbiorcy

odpadÓw niebezpiecznych

powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych przóz tłryi<onawcę.
Kosziy odbioru
powyzszych odpadÓw ponosi \Ą!konawca
Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac Wykonawcy do wiadomoŚci pisemnie
lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni roboczycń-oo iin ujawniónia. Wykonawca
winien w ciągu 3
dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakÓw w towarze.
JeŻeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający
-' -."'-Ja-J będzie uwaŻał za

niedostarczony.

Z

chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ
do magazynu

Zamawiającego z kazdą partią wyrobÓw spórządl9ne w języku poi.ńim
ookuńeńty, potwierdzające
spełnienie puez pzedmiot dostawy wymagań okieślonych
|uóz zźnawiającego:

Pzy pienłszej dostawie:

a'

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iż oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na
rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach
gorniczych w warunkach istniejących'zagroŻeń jióóonl" ze wzorem
.za|ła_ooy

Załącznika Nr 4 do slwz.
Dokumentacja techniczno- ruchowa / instrukcja stosowania ieksploatacjiwrazzwykazem
częŚci
zamiennych (na nośniku elektronicznym)

b.

a.

Pny każdej dostawie:

Dokument dostawy materiału ( WZ)

b. Świadectwo kontrolijakoŚci

c.

Karta gwarancyjna
Deklaracja zgodnoŚci
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.
\AĄlkonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwróthycn własńym transportem i na
własny|koszt.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elóktronicznąo mozliwosciodbioru
opirowan
w terminie:

d.

14
15

1) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru

16

-

dotyczy bębnÓw po linach, kablach i przewodach, (eżeli
dotyczy)
2) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań. (jezeli dotyczy)
JeŻeli \^/ykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o ńozliwosói odbioru opakowań
zwrotnych, nie dokona ich odbioru, ZamawiĄący ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \Ąrlkonawcy na koszt

2)

zgodnie z cennikiem przewoŹnika,
unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

Wykonawcy,

s8

Obowiazki Zamawiaiaceqo

1

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zarnowien'
Zamawiającego.

2

3

4

t<tore

będą podpisywane lub przekazywane
ze śtrony

9"= podpisu (w przypadku zamówień elektronicznych) przez óśony upowaznione

ZamÓwienie winno określać:
identyfikatoryumowy,

1)
2) sygnaturę postępowania o udzielenie
3) datę i numer zamÓwienia,
4) przedmiotzamÓwienia,
5) iloŚci ijednostki miar,
6) ceny jednostkowe netto,
7) ogÓlną wańośćnetto zamÓwienia,
8) termin realizacjizamÓwienia,
9) miejsce dostawy,

Ze

zamowienia

strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

realizację umowy

są osoby

w zawańej umowie lub branzysta sporządzĄący zamÓwienie'
Zabezpieczenie środkÓw technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem'

wymienione

se
Zakres rzeczowyzgodnie,

z"łą"r
s10

W 1g1ie niewykonania lub nienal",
1) \A{konawca zobowiązany jest zapłźcićZamawiającemó xary umowne:
sekretaĘ Komisji: Mazena Miętus

il\\l',
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a) w wysokoŚci 10% wartości netto
.niezrealizowanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada ulyr'onawóa, w tyń -przypadiłu
nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dnia oost{pióńia
oo
umowy,

2.
3.
4.
5.

b) w wysokości '107o umownej wartości netto towaru okreŚlonego kazdorazowo Wniezrealizowanej
częŚci zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienń z powodu okoliczności,
za które
odpowiada \Ąłkonawca,
c) w wysokoŚci 0,27o umownej wańościnetto towaru określonegokazdorazowo W zamÓwieniu,
nie
dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liózony oo ónL
dostarczenia towaru,
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci
0,5%. w przyjaoru
definitywnego braku realizacji zamowienia lub jego części, w sytuacji
ni" odsiąpiono dJińó*y,
{oy
kara umowna rÓwna jest wartościniezrealizó'inegó zamÓwienia. Źa definitywny
brak realizacji
zamÓwienia lub jego gzgŚ9i uznaje się w szczegÓlności oŚwiadczenie \Ąłkonawcy
o odstąpieniu od
realizaĄi zamówienia lub jego częścioraz sytuację, w ktorej kwota kary ilńo*nej
_wańoŚc
z tytułu źwłokiw
realizacji zamÓwienia lub jego częŚci osiągnie
niezrealizow""nógo zamÓwienia lub jego
częŚci'
d) w wysokoŚci 0,2% wartoŚci netto towaru.zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy
rozpoczęty, dzień
. zwłoki w jej ro_zq1lrzeniu, w przypadku zaistńienia okólicznoŚci, o ktorych mó*.' s 5 ust.'3,
e) w wysokoŚci 0,2oń wartoŚci netto-podlegającego wymianie towjru za t<azoy
ozien-zwłoki
(w przypadkach określonych w $ 5 ust. 5 |ub 7órl
2) ZamawiĄący zobowiązuje się zapłacic wykonavvc}, kary umowne:
a) w wysokoŚci 107o_umownej wańoŚci nełto towaiu okreŚlonego kaŻdorazowo Wniezrealizowanym
zamówieniu' gdy Wykonawca odstąpi od zamówienia z powodu okolicznoŚci, za ktÓre
oopońijoa
Zamawiający,
b) w wysokoŚci 0,1% umownej wartoŚci netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opoŹnienia \Ąrlkonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest
do
u innego kontrahenta towarów, ktÓrych iloŚcodpowiada iloŚci towarów ź óostarczenień ńtorycn
1_qbycia
\AĄkonawca się opÓznia. W przypadku, qoy zakup towaiÓw zostanie dokonany za
cenę wyŻsząod ceny
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŻy \AĄlkonawcę róznicą pńięozy ceną, po
13kiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującĄw umowie.
Zamawiający niezaleŻnie od zastrzezonych kai umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańości faktycznie poniesionyc-h strat oraz uiraconycń
korzyŚci.

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowiÓ będzie nota księgowa.
Za datę dostawy pańii towaru strony przyjmują:
'1)

datę dostarczenia pańii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera

do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającegio wśzystkie informacje niezbiędńe dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i plecźęcią imienną oraz firmową, lub

2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisómną informacją
Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy,

lu

b

3) datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,

6.

potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1'

Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust'

'1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest
branżysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamowienie.

s11
odstapienie od zamówienia

1.Wsytuacjikiedynieodstąpionooou@eodstąpićodrealizacjizamówienia
1p'rzyczyn lezących po stronie \Afkonawcy i naliczyc kary umowne' zgodnie z pośtanowieniami
$ 10 ust'1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
'1) otrzymania pzezZamawiającego oświadczenia \A/ykonawcy
o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia ńrytonawóy o odmowie wymiany pańii towaiu, co
_ do ktÓrej \AĄlkonawca uznał roszczenia reklama cyjne Zamawiającego,
3) gdy kwota kary u19wnejz tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamiójińyiiczona zgodnie z 10 ust.1 pkt
$
1 lit. d, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
4) gdy kwota kary umownejz tytułu zwłokiw dóstarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z
s 10 ust'1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartoŚci reklamowanego towaru,

- nabycia przez Zamawiającego
5)

2'

ZamÓwienia, przekazane w kazdej

za skuteczne.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

ł'N\

u

innego kontrahentJ towarÓw, W ilościwyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamÓwieniu, z których dostarczeniem \Ałkonawca się opózńia.
odstąpienie Zamawiającego od realizaĄi zamówienia
prz.yczyn lezących po stronie \Afukonawcy

z

z

foim pzewidzianvcń oia [rzet<azywinia zamÓwien Jwazi

sii
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Dopuszcza

się

odstąpienie

WEGLOKOKS

od

realizacji zamówienia

po

aZamawiającym. Wtakim przypadku nie nalicza się kar umownych.

Sp. z o.o.

uzgodnieniu między \ĄĄlkonawcą

s12

Zamawiającemuprzysługujeprawo"omunc(odteraz)wprzypadkunaruszenia

2

przez \AĄlkonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenii
odzpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracowników"Prawo to Zamawiai{cy moze
wy*onywaÓ w ciągu 30
dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przeź' ńlyt ona*óę przepisÓw
prawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń' W takim przypadku \A/ykonawóy pzysiu'gu;e
wynagrodzenie
-J
|-'-'
-'-9nalezne mu z tytułu wykonania częŚci
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy
eX nunc (od teraz)

umowy.

J

w przypadku:

3

1) utraty przez Wykolawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności
lub czynnoŚciobjętej
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładiją obowiązek
ich posiadania
Zamaw.ia1ącemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nuni (od
teraz) zzachowanlem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, ókreŚlonego w oorę'ońym
oŚwiadczeniu, w
przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego,
powodujących mozliwoŚc wykorzystania uwolnionyóh ŚrodkÓw prooit<c;i tuń'pótenciału
luozkiego-do
sa modz iel nej rea izacj i przez ZamawiĄącego świadczeń objętych u mową.
-.
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkuląóej tym ze Świadczenie objęte
umową
nie moŻe być zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po
stronie
\Ą/ykonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez \A/ykonawcę
od realizacji umowy w całościlub w częŚci
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob
niezgodny ze sposobem okreŚlonym W umowie, skutkująóym iym, iz uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanyclL przez Zamawiójącego.
l
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WykonawcaiZamawiający,oboffiostępnionychdanychosobowych,

z realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych'i techńicznych środków ochiony
danych osobowych przebłvazanych w systemach inforńatyczńlcń zgodnie z zópisami prawa a ń
szczegÓlnoŚciz ustawą zdnia '10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz'U''2O1g.17B1t.j. z dnia
19.09.2019) , oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679 z dnia27
kwietnia
2016r' w sprawie ochrony. osÓb fizycznych w związku z przetvlarzani-eń oanycn osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE'
Wykonawca i Zamawiający z.obowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zĄmujący się ocrlńną danych'osonclńyc-n
doiyczĄcych
prze[uazania i ochrony danych osobowych.
\AĄlkonawca i Zamawiający oświadczają,
1e pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie
zamÓwiónia/umowy źnaiąprżepisydoĘczące ochńny
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawnia;'ąói oo pźetwirzahia oanycń
w związku

osobowych.

4.

Wykonawca i ZamawiĄący oświadczĄą, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizaĄi przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niózbędne 'do jej ,""ń'"ó1i,
a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia rószczeń stron umowy.'
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Zgodniezań.13ustJ,.u".,pejskiegoiRady(UE)2o16/679

z

dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związt<it z przetwarżaniem
danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
oanyórr oraz uchylenia dyrektywy 95/a6Ńi ("gfi;
_t9i<i9n
rozpoządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016'119'1), zwanego aile.; Roóo, źańawiĄącv
infórńu;e,
iŻ:

1.

Administratorem danych osobowych \Alkonawcy jest
-ul'

WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
przy
Ziękź,
wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
.1-9!9)^9"|
prowadzonego pr|?1^S-ą^dW Gliwicach,
X
\Ąldział oospoaarczy Krajowego iłeiestń
lejonowy
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiycń,

W Piekarach

Śląskich^(4

J,

l6o"tnixi"' od

sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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2.
3.

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo

000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.
Dane kontaktowe l.nspektora ochrony Danych osobowych w węol-oiłoKs KńAJ S[. z o.o.:
adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: ioO@weglokokskraj.pt, tel. 32 7181667

Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę oanycn osobowych moze dotyczyÓ reprezentantow
\A/ykonawcy, właŚcicieli lu b pracown ikÓw.
4' Dane \Ałkonawcy. są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analz.rynkowych, opracowywania strategii i prognoz orii
produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potizeba takze rli celu dóchodzenia |io*owania
i
windykacji nalezności
oparciu o Łw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow
art' 6 ust. 1 lit. t1 nońó.-'
- WPrzetwarzanie
5'
powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnie"z oo_wyt<onania
ciązącego na
Administratorze ob.owiązku prawnego wynikającego w szczógÓlnoŚci z ustawy
ó podatku oócńooówyń
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawó glologiczne i gornicze, ustaw/ kodeks
karny, uśt"'ńy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podsńwie ań' ó ust. 1 lit. c) nóoo'
_
6' Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związaiym_i realizaĄąpowyzszych
celow. Administrator moze udostępniÓ dane Wy't<ońawcy osobowe
oońioróm swiacJĘcyń usirlgi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane będąinnym
równiez uoóstępniane póomiotoń
upowaznionym na. podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przettlazóiącym,
z łtorvńi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osooońyóń, ń .at
i"iie' niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7 '
Dane osobowe . \Alkonawcy będą pzetwarzane W okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia
a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przecnó*ywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami'
8' Wykonawcy posiadają. prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania,
.usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawó do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9 Wyk913t1lcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w lVĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-9o5 Bytom, ul. Konsiytucji ża adres e-ńail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony oanyón oiobowych, ul. Stawki
2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ pzeMvarzanie Pani/Pana d'anych osobowycń narusza prżepisy RoDo.
N a

clzgl-]Ąry n !-kąiąe]t

z
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o

WtrakcierealizacjizamÓwienia\Ąr!konawca.zonow@niaprzepisowprawnych
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla \ĄĄlkonawcÓw obońiązującej w
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-wegiokoks.coig.bizl.

węcl-oxoxs
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Zasadv etvki
1. Wykonawca oraz ZamawiĄący nie moze naruszae poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa' Zakaz ten dotyczy iakze pracownikÓw,
przedstawicieli \AĄlkonawcy oraz innych osÓb działających w jego imieniu lu'n na jegozecz i odnosi
się
w szczegÓlności do zachowań, ktÓre mogą prowadziÓ do:
1) popełnienia przestępstw określonych W ań. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika 2oo2 r.
o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grożbą kary
(Dz.U. 22019 r., poz.628),
2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

2'

konkurencji (Dz. U. zZ0i9 r. poz.1O1O).
\Ą/ykonawca oraz Zamawiającv winien zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony
swych
przedstawicieli' Gwarantują i zobowiązują się,.ze nie wręczały i nie wręcźą żadnej darowizny
lub

irowizji;
jak rÓwnież nie zgadz.aĘ się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji piacownixońi lub przedstawicielońi
drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania'i/lub umową.

1,
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Strony robo*ią.ują
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie-

ny"n, organizacyjnych,

zwiąźt<u . *ykony*an-iem Ó'n'ó*y
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż okreŚlony w
Umowie , a takŻe do zachowania
w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim luó wykorzystanie ich pzez Strony
w
innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czjsie obowiązywania
luń pó
rozwiązaniu Umowy' \Ałkonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane
będącó przeomioteń
bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZańawiają."jo

sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Wykonawca zobowiązuje się do
-zatńowaewłasnoŚcią Zamawiającego
-usunięcia danych będących
po rozwiązaniu
plzy czym .Ękonawca
ma prawo
po jednej łopii wszyśtłićrr
_Umowy,
dokumentow i informacji pozyskanych w związku z Umową.
\Ąłkonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie óane będące przedmiotem
bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie óhronioną
tajeńnicą ż.amawiającego i'bez ńvrażńei
zgody Zamawiającego nie mogą byc.przez Wykonawcę, jego pracowńirow
luo jai<ielowiet< oióo,,, i"
ktÓre Wykonawca.ponosi prawną odpowiedzialnose,
ioźJzakresem umońy przetwarzane, ani tez
jarirowiek sposob' '
.k9rygo'ane czy u.dostępnione jakiejkoiwiek osobie
\Ań7konawca nie jest zobowiązany traktowac, jako
' poufnej, zadne; ińformacji ujawnionej mu przez

Zamawiającego, która:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy.przęd jej ujawnieniem przez
Zamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczóń. w zakresie'[oótnosci prrltżźłi'"przez
Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
jest
powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez
3)

1)

5'

naruszenia niniejszej klauzuli

poufnoŚci.

Ujawnienie informacji. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach

jest takze

dopuszczalne

:

1) \Ą/ykonawca moze w razie potrzeby dzieliĆ się informacjami związanymi
zrealizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejsĄ Jńo*y,
zasIrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
-.
2) \Ątlkonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy
i/lub ubezpieczyciele
_ zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

z

6'
7

'

B.
^
9.

3) Wykonawca moze ujawniac informacjó na -ządanie oęanÓw państwowych, gdy
obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane

do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z
wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw ZamawiĄącego nie zostaną
ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w ćzęŚci, ani w całoŚci, o ile nie wyni[a tó z innych pośtanowierl
t lmowy, a jednocześnie nie słuzy do jej realizacji
, z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowanij skułecznych środkow technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczĄąc je'óźeo
n_ieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub ńieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady |ournii3ci Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodekśucywilnego.
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Wtrakciewykonywaniaumowyo,ouisyustawyzdnia5sierpnia2O1Or'
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.

1'
2'
_
3.
4'
5'

r. poz.742t.).).
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Siła wvższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za-nlewyt<oi?nie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy, jeŻelijej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej'
Siłę wyzszą stanowi zdazenie nagłe, nióprzeńioywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe iub na pewien czas, ktÓremu nie moŹna
zapooieó lńi
przeciwdziałac przy zachowaniu nalezytej starannoŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓiności:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powódz, trzęsienie ziemi itp.,

b) akty władzy państwowej np. stan wojenńy, stan wyjątkowy
"

itp.,

c) powazne za\łocenia w funkcjonowaniu transpońu,'
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania

o

zaistnieniu okolicznoŚci

9tanowiącej siłę w:lŻ?.zą, o czasie jej tnruania i przewidywJnych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, je"dnak nie dłuzśzynii

dni, realizacja

zob.owiązań wynikających z Umowy ulega przesunięiiu o okres tnruania
"i"o"'Zmia.a termińu
[zeszt<ooy.
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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1.

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego - osobą / osobaml upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad
realizacją umowy lesf / są:
.. tel.
... ..... e_ mail ...
osobą odpowiedzialną za przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizaĄą
i

2'

terminowoŚcią dostaw jest:

.. tel.

Ze .strony \A|konawcy - osobą
realizacją umowy osÓb7'esf ,/są:

3' ż.i";; ;,il

........ e_mail

/

...

osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi

;Jń;i,{il;ir'.1 ;; ;;oillfil ;i;.ó; ioińv .nexsu o

w zakresie osób odpowiedzialnych za realizaĄą
drugiejstrony umowy.

um-owy, wymagane

za

nadzÓr nad

przeprowadzonej zmianie

jest pisemne powiadomienie
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Postanowienia końcowe

1'EwentualnespraWysporne,Strony@gaćpolubowniewdrodzenegocjacji

2.

bezpoŚrednich'

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo

1)
2)

3.
4'

6.
7
B.

zamÓwienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesianego pismem, faksem lub emailem.

W przypadku braku mozliwościpolubownego-rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
pzezsąd właŚciwy rzeczowo imiejscowo dla Zamawiającego.
Wykonawca zobowĘlany jest, aby wszy_stkie czynnoŚci żwiązane z koniecznoŚcią bezpośredniego
zwrÓcenia się do WĘGLOKoKS KRAJ Sp. z o.o' (w tym m.in. uzyskanie akceptiacji, 'przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe wsżystkich czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLÓKoKS KRAJ Sp. z ó'o. wynikijących

zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę,
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.

z powiadomieńiem'oióoy

Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem natychmiasiowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będżie zatrudniać w jakiejkolwiek 'fórm]e
pracowników WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. przy wykonywaniu czynnościzwiązanych z realizaĄą
Umowy' Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawiającego, wykónujących na zócz firm obcyóh
czynności, ktÓre.na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają uóziólenie pracownikowi pźez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w termińie 14 dni od momentu powzięcia
pzez Zamawiającego wiedzy o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych do umów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa

polskiego
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnejw postaci aneksu do Umowy.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplaizaórr po 1 egzemplarzu dia kazdej
ze Stron.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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pÓŹniejszego

po pzekazaniu zamowienia, dla
.zam-owień przekazywanych drogą elektroniczn ą poprzez
informację o zmianie terminu realizacji
zamowienia wysłjną
wskazującą' iilny niz
pienłotny termin realizacji. W kazdym przypadku mózliwa jest
"-miiie.
zmiana terńińu' reaiizacji

z

5'

do wskazania terminu realizacji dostawy

niz okreŚlony w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
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