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Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
'
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jórzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \A/ydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633
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SposÓb komunikowania się z Wykonawóanx został określony w dalszej częŚci slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo 69 1!oo
P Ro Fl L NABYWCY: ad res nternetowy : https ://dostawcv-weq lo koks.coiq.
biz
i

lt.

Informacje podstawowe:

1.

2.

Njniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nleograniczone.go zgodnie z Regulaminem Udzielania ZamÓwien w węctoxcixs KRAJ Sp| z
o.o. zwanym w dalszej częŚci SI\AZ Regulaminem'
V\łciąg z Regulaminu] o ktÓrym mowa w ust.1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie
internetowejWĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

opls pzedmiotu zamówienia.

1.
2.
3'
4.
9
6.
IV

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dta potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr. mat. Zgg-,14)

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry technicznouzytkowe okreŚla Załącznik Nr 1 do stwz.
Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannoŚcią. Zamawiający, pomimo dochowanla nalezytej siaranności
z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienla w pełnym
zakresie.
Składana ofeńa winna obejmować cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zamówienia'
Zamawia)ący po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeć umowy ramowej'
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.

Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.
1. Umowa obowiązywać będzie: od daty zawarcia do 31.12.2021 roku.
2. Zamówienie nie moze byĆ doręczone póŹniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
3. Realizacja dostaw odbywaĆ się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikijącymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego.

4'

\ĄĄlmagany termin realizacji dostawy:

2
od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na zasadach określonych w oWRD
-dq 4ni
(Ogolne
Warunki Realizacji Dostaw).
VlĄlmagany okres gwarancji: minimum 5 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamÓwienia
-

5'
6.
V

przez magazy n Zamaw ające g o
Pozostałe szczegÓły dotyczące gwarancji okreŚlono w Załączniku nr
i

8 do

SIWZ

.

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

o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegać się Wykonawcy
1' posiadania wiedzy i doŚwiadczenia, to znaczy.'

, ktorzy spełniają warunki dotyczące:

\AĄlkolawcy ,ktozy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy - w tym okresie,
wykonali/ wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunńu o łącznej
wańości netto nie mniejszej niz: 700 000.00 PLN.

Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienie warunku ZamawiĄący

uwaŻa dostawy
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamÓwienió i.;.'zarÓwno dostawy
materiałów

tozsamych

podobnych, tj.

z

przedmiotem przetargu,
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- innych spoiw przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach gÓrniczych,
-klejÓw poliuretanowych, klejÓw mocznikowych, klejÓw organiczno-mineralnych,
- pianek izolacyjnych fenolowych,
- pianek mocznikowych, pianek cementowo-mineralnych,
-ładunkÓw klejowych,
_środkÓw chemicznych do profilaktyki przeciwpozarowej i przeciwpyłowej przeznaczonych
do
stosowania w podziemnych wyrobiskach gorniczych.
!V orzvRadku \ĄłkonawcÓw, przedstawiających wartoŚci wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty wedlug Średniego kursu NBP ogłoszońgo
ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a W przypiot<u dostaw ,'lv-yronanyón
w bieżącym roku wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprżedzającego dzień, w ktÓrym
upływa termin składania ofert. W związku z powyŻszym wańości wyłonjńycń dostaw okreŚlóne
w walutach obcych naleŻy wyszczegÓlnic oddzielnie dla kazdego roku kalendaizowego.
2. sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
1) uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych,
ajezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy niz jeden iok - w tym okresie, na podstówie
,,Rachunku zysków i strat'' pozycja Przychód netto ze sprzedazy produktow, towarÓw i materiałÓw
lub PrzychÓd netto ze spzedaŻy.
PrzYRadku \A&konawcÓw nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
{Zamawiający
dokona weffikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innyón
dokumentÓw potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a W przypadku przychodÓw uzyśkanych w
bieżącym roku wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w kiorym ipływa
termi n 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 miesiąca
roku obrotowego.
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia,

2)
3.

Nie zalegania z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,

4. Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem Wykonawców, ktorzy
5.

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

na podstawie złożonych przez Wykonawców, a Wymaganych przez Zamawiającego
ioŚwiadczeń.
VI

dokumtentÓw

Wykaz dokumentów i oświadczeńwymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga przedłożeniawraz z ofeńą:

1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złozone na druku do Formularza
ofertowego stanowiącegoZałącznik 2i 2a do SIWZ;
2. \Ałkazu wykonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,
a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wańości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze te dostawy
zostały wykonane nalezycie - zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 5 do SlWz;
3' Rachunku zvsków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjest krÓtszy niz jeden rok _ za ten okres' W przypadku \Atlkonawcow,
ktÓrzy na podstawie przepisÓw odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania

4.

finansowego, inne dokumenty określająceprzychody za okres jak w zdaniu poprzednim;
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości:

a)

aktualnego odpisu z właściweg_orejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oświadczenia w zakresie irie źna1oońinia się
w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓW, ktÓrzy po ogłoszeńiu upadłości
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zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy pzed upĘwem terminu składania ofeń, a dla \Ąrlkonawców, którzy
prowadzą działalnośÓ na podstawie innych dokumentow - ten dokument;
W stosunku do \AĄkonawcÓw, ktÓrych upadłoŚĆ ogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłościzawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu - oryginał lub kopia, poświadczo na przez
Wykonawcę za zgodnośćz oryginałem w/w postanowienia Sądu.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkow, opłat lub składbk na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1) aktualnego zaświadczenia naczeInika urzędu skarbowego potwierdzającego, Że
\Ą&konawca nie zalega z opłacaniem podatkow, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał prżeńioziane
prawem zwolnienie' odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚói lub wstrzymanie
w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniejniz 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
2) aktualnego zaŚwiadczenia właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, Że \Ąłkonawca'nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne ispołeczńe, lub potwierdzenie ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych
płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu wystawiońógo
nie wcześniejniż 3 miesiące pzed uplywem terminu składania ofeń.
oryginału lub kopii poŚwiadczonejzazgodnoŚĆ z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania
ofeńy w imieniu Wykonawcy, jeżeli upowaznienie do podpisywania ofeńy nie wynika
przedstawionych doku mentow,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 2 składa dokumeniy wystawione w t<ri;u, w
ktÓrym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin okreŚlony w pkt 2 stosuje się odpowiedńio.
Potwierdzenie wniesienia wadium.
Wykonawca może potegać na wiedzy

i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonania zamowienia lub zdolnoŚciach finansowych innych podmiotÓw, niezaleŻnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do reaiizaćji

zamÓwienia, w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres kozystania z nich przy wykonywaniu
zamÓwienia.

vlt

lnne dokumenty

w celu

potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymagan iom określony m przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom okreŚlonym w

S|WZ Zamawiający
ioświadczeń:

żąda pzedłożenia wraz z

ofeŃą również następujących dokumentów

1. Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione w Załączniku Nr 1 do
VIII

slwz.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1. \At}konawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o ktorym mowa W punkcie1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich W postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowiónym

3.
4.

pełnomocnikiem'

W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku \ĄłkonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki
muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego pŻez tych \A/ykonawcÓw lub osoby
repreze ntujące poszczegól nych WykonawcÓw s kład ających ofeńę wspÓl ną.
W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspólnie, do oferty nalezy załączyc:
-pozostałych

1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkiih
\AlVkonawcÓw,

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \ĄłkonawcÓw, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzĄące, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego
upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zalegĘch płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykona nia decyĄi właściwegoorgan u,
3) oŚwiadczenie o solidarnej od powiedzial noŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia
złoŻone
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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indywidualnie przez kazdego z \ĄłkonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ,
4) umowę regulującą wspołpracę tych WykonawcÓw tzw. umowa konsorcium.
\ĄĄlkonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazaÓ, Że warunki
dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania

zamowienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośczałączyÓ odpowiednie
'ońreŚlone
dokumenty (jeślisą wymagane). Jezeli jeden
\A|konawcow spełnia
przez
Zamawiającego warunki moŻna przedłozyc tylko dokumenty jego dotyczące.
W orzY0adku wnoszenia wadium w formie qwarancji lub poreczeń przez \^^/konawcÓw wspÓ|nie
ubięqaiacvch sie o udzielenie zamÓwienia z treŚci qwarancii musi
zarówno do zlecenigdawcv qwarancii. jak rÓwniez do wszvstkich
ubi"qaią"ych sie o ud.i"lenie'amÓ*ienia (ieŻeli dotvc'vl

z

'soÓlni"
opis sposobu pzygotowania ofeńy:

1.

oferta składa się z:
1) Formularza ofertowego składanego w dwÓch formach tj.:
a) papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2i2ado sIWz,
b) elektronicznej - na portalu Zamawlającego

ia

Formularz ofertow!
Zamawiaiaceqo w Profilu Nabvwcv pod adresem: https://efo.coiq.biz

2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.

W@
-óo@
-_---

2)
3)

pnv na stronie internetowei

W pnypadku rozbieżnościdanych złożonych w formie papierowej z weĘą w połtatu
online, wiążąca jest oferta złożona w formie pisemnej'
oświadczeń i dokumentÓw, o ktorych mowa w cz. VI - Vlll stwz,

dokumentÓw / oświadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do sIWz.
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę'

ofertę W postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyÓ w oryginale w jednym
egzemplarzu.
oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim, a dokumenty
sporządzone w innym języku winny byc przetłumaczone przez \ĄĄlkonawcę na język polski iwraz
z tłumaczeniem dołączone przez \A/ykonawcę do oferty.
ofeńa powinna byÓ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załącznikÓw).

Wykonawca w formularzu ofeńowym winien podaÓ: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych do
reprezentowan ia Wykonawcy zgodnie z wymagan iami ustawowymi.
Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu \ĄĄlkonawcy
naleŻy załączyc do oferty w oryginale lub musiwynikaó z przedstawionych dokumentÓw.
Wszelkie poprawki dokonane w treściofeńy (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatzone podpisem osÓb podpisujących ofeńę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane' oferta powinna być zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie.
11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez ZamawiĄącego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jejdziałalnościitp.) nie podlegają ocenie.
12. Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byczłoŻone
w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodnośc z oryginałem przez \A/ykonawcę lub przez
osoby upowaŻnione do jego reprezentowania.
'13' Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez \AĄlkonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowień wymagań okreŚlonych
przezZamawiającego, nie pÓŹniej niż w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania ofeń.
14. Treśćoferty musi odpowiadaĆ treŚci Specyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia, pod rygorem
odrzucenia oferty, zgodnie zg27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
15' Cena ofertowa musi być określonaw PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizai1ą przedmiotu zamówienia.
17. Jezeli \Afukonawca zamierza zamieścićw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z2O2O r. ploz.19'13 t.j.) nie
pózniej niż w terminie składania ofeń, musi zamieścic adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie treści nalezy podać
numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa' Tajemnica
przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tycń, których treśćkazdy
zainteresowany moze legalnie poznaÓ. W szczegÓlnoŚci nią moŻna żastrzec: nazwy i adresu
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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\AĄlkonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
warunków płatnoŚci. lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny
zostaÓ przekazane w taki sposÓb, by Zamawiający mÓgł z łatwoŚcią okreŚlic zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą
na włączenie całoŚci przekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania oraż icrr
ujawnienie na zasadach okreŚlonych w ustawie.
X.

Wadium.
1
Zamawiający Wymaga od \Ąrlkonawcow wniesienia wadium w wysokości : 12 ooo PLN
(dwanaŚcie tysięcy PLN)'
2 Wykonawca wnosi wadlum w jednej Iub kilku następujących formach:
1
w pieniądzu,
2 w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3 w gwarancjach u bezpieczeniowych,
4 w innejformie zazgodąZaządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o'
3 Termin waznościwadium musiodpowiadać co najmniejterminowi związania ofertą.
4 Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy
załączy c do pozostałych doku mentÓw ofeńowych.
Wpłaty wadium w pieniądzu nalezy dokonaÓ na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. BGZ BNP PAR|BAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9ooo 0001 najpÓŹniej do
{ryą i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'. ,,Wadium na przetarg nr
PRzz /2609 pn.: Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dta potrzeb WĘGL9KóK5
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 202iroku (gr. mat. 288-14).
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi\Arlkonawca.
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo
tylko po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wykonawca zamierzający złoŻyc wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci składa oświadczenie
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci przysługujących podmiotowi do WĘGLoKOKS
KRAJ Sp' z o' o. ul. Gen' J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy' Pion
Finansowy sprawdza mozliwoŚÓ zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zaśadę'iz
na poczet wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem wymagalnoŚci
przypadającym minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej
weryfikacji Pion Finansowy blokuje naleŻnoŚci w systemie. oświadczenie potwierdzone przez
Dyrektora ds. Finansowych lub GłÓwnego Księgowego, stanowic będzie dowÓd wniesienia wadium
i jest składane przez \A/ykonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oŚwiadczenia dotyczącego
wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących \A/ykonawcy ubiegającemu
się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 7 do stwz.
8. W orzvoadku
enia wadium w formie
cii lub ooreczeń orzez \Afukon awcÓw wspÓlnie
ubieoaiacvch si o udzielenie zamówienia z
owarancii musi wvnikac. Że odnosi sie ona
wsoolnie ubieoaiacvch sie o udzielenie zamowienia.

9. Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium W przypadkach

10.

wymien ionych w Regulaminie.

DowÓd wniesienia wadium - kopię poŚwiadczonąprzez \A/ykonawcę za zgodnoŚĆ z oryginałem
naleŻy załączyĆ do oferty.

-

11. \Ąłkonawca, ktÓry złoŻy ofeńę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez
Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona'

12. ZamawiĄący zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty

najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktorego oferta została
wybrana za nĄkorzystniejszą. \Afukonawcy, ktÓrego ofeńa została wybrana, jako nijkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia ządano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, ktÓry wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofeń.
13. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione'
14. Zamawiający moŻe zatzymac wadium wrazz odsetkami, jezeli:
\Ąkonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamÓwienia na warunkach okreŚlonych

a)
b)
c)
d)

w ofercie,

Wykonawca wycofał lub zmienił ofertę po otwarciu ofertprzez Komisję Przetargową.
\Ąłkonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli ŻĄdanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw Zamowienia
w przypadku określonym w punkcie 18.
l
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Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatzymaniawadium'
Niezwłocznie po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upowazniona ze strony
Zamawiającego zwraca wadium-w pieniądzu, odsyła poręczenie bankowe, gwarancję bankową lub
ubezpieczeniową na adres wskazany W ofercie.
17 Wadium ulega zatzymaniu w razie wycofania lub zmiany ofeńy przez Wykonawcę po otwarciu
ofeń przez Komisję Przetargową

15
16

xt

Zabezp|eczen ie na Ieżyteg o wykona n ia u mowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

xlt.

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny- najniższa cena

1

cena

1m3

(G)_

waga 100

%

gotowego produktu przy zachowanej proporcjiwskaźnika woda/spoiwo (w/s)

w przedziale 0,27 +0,35

Obliczanie ceny 1 m3 gotowego produktu:
cena [złlMgl * wydajność[Mg/m3] = cena 1m3 gotowego produktu [złlm3]
2.
3.

XIII.
1.

a)
b)

c)

d)
3)

2.
3'

ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu'
najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta \Arlkonawcy, ktory
zaoferuje najniŻszą cenę realizacji zadan ia.

Za

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
ofeńa ostateczna uzyskiwana jest:
1) spoŚrÓd złozonych ofert,
2) w drodze aukcji elektronicznej:
Komisja Przetargowa moze przeprowadzic aukcję elektroniczną, jezeli do postępowania zostaną
złoŻone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku au kcja elektroniczna
zostanie przeprowadzona pod adresem: https://laln3-weqlokoks.coiq.bizl

Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryteriu m ceny
Wymagania sprzętowe dla uzytkowników systemu zostały określone n a stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' pod adresem: httos://lain
koks.coio.bizl w zakładce
,,Wymagania sprzętowe" lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz
zzaproszeniem do udziału w aukcji.
W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje
się złozoną pisemną ofertę.
licytacji ustnej - prowadzonej w formie telekonferencji
\Ąfukonawcy, ktorzy nie uczestniczą W licytacji W formie ustnej przeprowadzonej przez
Zamawiającego W formie telekonferenc1i powinni złoŻyćofertę ostatecznąza pośrednictwóm faxu
lub poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja
Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną, lub
4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
W przypadku złoŻenia jednej ofeńy Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje
z Wykonawcą, ktory złozył ofeńę.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw
realizacji zamÓwienia z \Ą/ykonawcą, ktÓry złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę - bez względu na
ustalony wcześniejsposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie
uzgodnień w formie pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np': mail, pońal aukcyjny)

4. Do

licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktorzy

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 8 do SIWZ.
Umowa moze zostaĆ zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli Wykonawca wyrazizgodę
na zawarcie umowy na warunkach określonychw złożonejofercie'

Warunkipłatności
\A/ymagany termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do 7amawiaiącego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. óonióru przedmiotu

zamÓwien ia potwierdzon ego przez Zamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'
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xVI. Termin związania ofeńą.

1.
2.

\Ałkonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu zwięania
ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moze nastąpiÓ po upływie terminu związania ofertą

i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jezeli ZamawiĄący uzna to za zasadie,
1eśtulrawniońy
do wystąpienia do \Ąłkonawcow z wnioskiem o przedłuŻenie terminu związania oiertą o'okres oó
60 dni.

XVll. Termin i miejsce składania ofeń:

1.

ofertę nalezy złoŻyc w nieprzejrzystym' zamkniętym opakowaniu, w siedzibie
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.

KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76, 41-90S Bytom
Brama główna (pońiernia)- wjazd do Ruch Bobrek

do d nla *9..CD'

ł.0&ł r.dooodz. 9t A 9.

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarÓwno osobLstego składania ofert pnez Wykonawcow, jak
rÓwnieŻ składania ich za pośrednictwem poczty tub kuriera

2.

Na opakowaniu

- zaklejonej

kopercie nalezy umieŚciÓ nazwę i adres \Ą|konawcy z dopiskiem:

,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn

Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla potzeb WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 202,1roku (gr. mat. 288-14)
nr sprawy: PRZZ2609

Nie otwierać
dniem
odpowiedzialnośĆ za prawidłowe oznaczenie

3

4

5.
6.
7'
8.
9'
xvlil

.

i zabezpieczen ie ofeńy ponosi \Ąkonawca.
Oferty powinny byc zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.
\Alkonawca może przed upływem terminu do składania ofeń zmienic lub wycofać ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy złoŻyćwedług takich samych
zasad jak złozenie oferty z dopiskiem na kopercie,,zMIANA" lub,,WYCOFANlE".
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za poŚrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu
niz wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrócona na adres \Arlkonawcy _-bez

jej rozpatrzenia.

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

otwarcie ofeń.
1.

2.
3.

-

,,

.,, .., ... , ,. r.

g,

0

otwarcie złoŻonych ofeń nastąpi w
.-.r.
Zzawartościąofert nie mozna się zapoznaÓ przed upływem terminu otwarcia ofeń.
otwarcie ofeń jest niejawne inastępuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składaniaztym,Że
dzień, w ktÓrym upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofeń zostanie przekazana \Ąkonawcom uczestniczącym w postępowaniu,

Po ' uprzednim zwrocgĘiu
dq Zamawiaiaceqo
=sie
(sekretarz komisji: m.mietus@weqlokokskraj.pl
)

za pośrednictwem pocztv etektionicznei.

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

1: ZamawiĄący ustala następujący sposÓb komunikowania się z Wykonawcami:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogą elektroniczną na adres: m'mietus@weolokokskraj'pl lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6,4l-905 Bytom
b) uzupełnianiedokumentów
c)

pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytui1iT6,41-gO5 Bytom,
wyjaśnienia treściofeń, dokumentów,
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytuąi76,41-go5 Bytom lub
d rogą elektro niczną na ad res: m' mietus@weq lokokskĘ' pl
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d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-g0S Bytom, lub
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadom ie ia, wezwan ia o raz nformacje będzie rzekazywał Wy konawcom
- pisemnie, faksem na numerWskazany w ofercie lub drogą elektronicżną: na adres poczty
elektronicznej wskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nternetowej w prof u na bywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coig. izi
b) Zamawiający i Wyko1awca, na Żądanie xazdejze stron, rrrezwłoc otwierdzą fakt otrzymania
przesłanejfaksem lub drogą elektroniczną'
_ informacji
3.
Korespondencję w formie elektronicznej nalezy kierowaÓ na adres poczty elektronicznej:
n

i

p

i

i

:

b

I

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 udzlelania wyjaśnień i modyfikacji.

1.
2.

3.
4.
5.

Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
\Atlkonawca może zwrÓciÓ się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci S|WZ Zamawiający jest
'
oborłiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaśnień,chyba ze prośbao wyjaśnienie treścislWZ wi:iyńęła
do Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofeń.
Treśc zapytań (bez ujawniania ŹrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwZ.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający moze przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaÓ treŚc slWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlności dotyczy kryteriÓw oceny
ofert, warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zómawiaiący możó
pzedłuŻyĆ termin składania ofeń o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach' ookonaną
W ten sposob modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu
nabywcy https://dostawcv-weqlokoks. coio. bizl.

1.

Przetwarzan ie danych osobowych
Zgodnie zart.13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2O16t679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przebuarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95146^//E (ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U'UE.L.2016.119.1), zwanego dalej
RoDo' Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ui. gen. j. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X \Ąfudział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321000,00 złotych, podatnikiem ód towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
BDO000012274,e-mail:sekretariat@weqlokokskrai.pl,wrv.weglokokskraj.pl,zwanydalej

xxl.

Administratorem.

2
3.

a)
b)

c)
d)
4.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o.
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 718 j667.
Dane \Ałkonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
\Ąłboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamówienia poprzezzawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania
udzielenie zamówienia
wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Pzekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum'
Przetwarzanie przekazanych przez \AĄkonawcę danych osobowych moze dotyczyc

:

o

repreze nta ntÓw \Ą| kon awcy, właściciei u b pracown kÓw.
Pzetwarzanie danych osobowych \ĄĄlkonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
l

5.

ńa

l

i

RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłkijest koniecznoŚĆ przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamÓwienia.

6

7.

Dane \AĄkonawcy są rowniez prze[uarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania-produktów
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba także w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w-oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. ,1 lit. f)
RODO.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne równiez do wykonania ciązącego na
Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegolnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych iprawnych, ustawy prawo geologiczne igÓrnicze, ustawy'kodeks
\"Iny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstJwie ań. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.
B.
Dane osobowe \Ałkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celow. Administrator może udostępniÓ dane osobowe \Afukonaw-cy ińnym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwi. oane-\Ą/yńonawcy będą
rowniez udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa óraz podmiotom
pzetv'tarzĄącym, z ktorymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwazania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zieceń dla Administratora'
9.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10 Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11
\Ąłkonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o. o"' adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: ioóąweglotiokskraj.pl
tel.32 71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, uL stlwti 2 oo-193
Warszawa, gdy uzna, iŻ przefł,tarzanie danych osobowych \AĄlkonawcy ńarusza przepisy RoDo.
12 Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (ZamawiĄącegoj wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowabżącl działalnoŚÓ
gospodarczą, ktore zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
a) fa kcie przekazania danych osobowych Ad m n istratorowi (Zamawiającemu
)
przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeŻelidotyczy)
b)
13 Zgodnie z art.14 RoDo \Ałkonawca zobowiązuje się wykonaÓ w lmieniu Administratora
(ZamawiĄącego) obowiązek informacyjny wobec osób, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im
treŚÓ klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym ośobom
\Ałkonawcę jóko Żródło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie
Adm in istrato r (ZamawiĄący) -( jeŻel i dotyczy)
14 Podanie przez \A/ykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek
dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
,

i

;

XXII. Informacje dodatkowe
1' CałoŚc postępowania prowadzona jest W języku polskim, dotyczy

?3'
4.

6.
1)
2)

to rÓwniez wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻeŻądac od \A/ykonawcówwyjaśnień dotyczących treŚci złozonych ofeń.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \AłkonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofóń:
1)nie złozyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2)złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie oferty.

Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaĆ spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot
zamÓwienia wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję
Przetargową, jako dzień uzupełnienia'
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:

oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe,
rachunkowych dokonanych poprawek

_

z

uwzględnieniem konsekwencji

niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę'

inne omyłki polegające na niezgodności oferty

z

SIWZ, niezwłoczńie pówiadami)jąc o tym

\Alkonawc-ę i wyznaczĄąc termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze it<cepta-c;a
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.

7. Zgodnie z $ 37 ust.1

Regulaminu dokumentacia

z

postępowania nie podleoa udostepnieniu

na zasadach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXlll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upowaznione informują WykonawcÓw, w formie przewidzianej w S|WZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na
stronie www.weg lokokskrai.pl
2' Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, ZamawiĄący wezwie
odrębnym pismem do zawarcia umowy.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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XXIV. Postanowien la końcowe.

L Oferta nie podlega zwrotowi.
2. z tytułu odrzucenia ofert \Ą&konawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi \Ąłkonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załaczniki:
,l

Załączniknr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załączniki nr 3

zakres zamowienia
Formularz oferto

5
6.

Załącznik Nr 3a

oświadczenie

7

Załączniknr 5
Załączniknr 6
Załączniknr7
Załączniknr B

2
3

4

8.
9.

10.

Załączniknr 4

do formularza

Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrÓ
o świa d cz

MONO
otycz ące

p

rzed

m i otu ofe

rty

dostaw

oświadczenie
oświadczenie

o zamÓwienie

WADIUM w formie zaliczenia
lstotne postanowien ia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowv'

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 1 do S|WZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA,
I.

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa spoiwa anhydrytowego

Nr

_

gr. mater. 288-14
Szacunkowa
rielkośćdostaw

Nazwa materiału

zad.

llośó

do

Spoiwo anhydrytowe
wykonywania pasÓw podsadzkowych,
wypełniania pustek w gorotworze, uszczelniania stropu i ociosu wyroóist<'

1

17501

torkretowania wyrobisk gÓrniczych oraz budowy i uszczelniania tam
izolacyjnych o wytrzymałościna Ściskanie min. 20 MPa

lI.

WYMAGANIA PRAWNE t WYMAGANE PARAMETRYTEGHNlczNo-UżYTKoWE:
Minimalna zawartośc naturalnego anhydrytu w składzie spoiwa
Materiał jednokomponentowy w postaci proszkowej'
odporny na działanie wody i temperatury.

1.

2.
3.

-

minimum 90%'

Niepalny.

4.

Nietoksyczny.
Czas wiązania od 130 - 190 min., tj.:
początek czasu wiązania - 130 min.
koniec czasu wiązania - 190 min.
Opakowanie - worki papierowe (25 kg), na foliowanych paletach.

5.

6.
a)
b)
7.
8.

Wytrzymałośćna Ściskanie badane Wg' normy PN-EN 196-1:2016-07 po
od zakończenia czasu wiązania min. 20 MPa'

L

28

dniach

WspÓłczynnik rozmiękania min' 0,9'
\AldajnoŚÓ - z jednej tony suchego spoiwa nalezy otzymać min. 1,0 m3 gotowego produktu
pzy wspÓłczynniku proporcjiwoda/spoiwo (w/s) w przedziale O,27 + 0,35.

10

Spoiwo musi posiadac własnoŚci umozliwiające jego podawanie pompami (MoNo

11

lub

rownowaznymi) oraz torkretnicami przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrÓw

wytrzymałoŚciowych.

Spoiwo musi umozliwiaÓ wytwarzanie mieszaniny bez zmiany parametrÓw techniczno-

12

uzytkowych na bazie ogÓlnodostępnejwody spozywczej lub wody przemysłowej z rurociągow
pozarowych.

p.

Na kazdym opakowaniu muszą znajdowac się co najmniej następujące informacje:

13

- nazwa materiału,
- nazwa producenta,
- Wymagane Środki BHP,
- numer partii idata produkcji.

UWAGA!
określoną w ust. 8 wytnymałośćna ściskanie oraz w ust. 10 wydajnośćnateży uzyskać przy
zachowaniu wspołczynnika woda/spoiwo (w/s) w pnedziale 0,27 + 0,g5

IlI. Wymagane dokumenty, które naIeży załączyć, do ofeńy:
1' oświadczenieo spełnieniu wymagań prawnych i parametrÓw techniczno

2.
3.

Sekretan Komisji: Mazena Miętus

\u'\-Ą

-

uzytkowych

oferowanego przedmiotu zamówienia oraz wykaz załączonych dokumentÓw potwierdiających
spełnianie przez oferowane dostawy Wymagań określonych przez Zamawiającego. zgodnieze
Wzorem Załącznika Nr 3 do slwz.
oŚwiadczenie producenta lub upowaŻnionego przedstawiciela, iz oferowa ny wyrÓb spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w
podziemnych wyrobiskach gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻen - zgodnie ze wzorem
Załącznika Nr 4 do sIWz.
oświadczenie\AĄlkonawcy, Że spoiwo posiada własnoŚci umozliwiające jego podawanie
pompa mi (MoNo lub rÓwnowaŻnymi) oraz torkretnicami przy zachowaniu podanych przez
V\łkonawcę parametrÓw wytrzy małościowych. zgodn ie ze wzorem Załącznika Nr 3a do ElWz.
str.12
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Ceńyfikat wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z ktorego treŚci wynika, ze

wyrÓb

spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy ,,Prawo geologiózne
i gÓrnicze'' oraz Wymagania zawańe w aktach wykonawczych wydanych z delegacji-tej uśtawy,
-wyiooist<aón
obowiązującej w dniu wydania ceńyfikatu i mozna stosowaĆ je w podziemnyón
zakładÓw gorniczych, np' certyfikat uprawniający
oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczeństwa.

do

5. Kańa charakterystykiwyrobu.
6. Aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny.
7. lnstrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana
B.

9.

przez producenta.

ocena toksyczności i szkodliwości - opinia medyczna o warunkach bezpiecznego stosowania
(oddziaływanie na zdrowie).

Dokument potwierdzający minimalną zawańoŚci naturalnego anhydrytu w składzie spoiwa.
10. Dokument potwierdzaiący wydajnoŚc.- z jednej tony suchego spoiwa gotowego produktu przy
zachowaniu wspÓłczynnika w odpowiednich granicacir 1pxt. z. t o1.
1'1. Dokument określający wydajnoŚÓ - z jednej tony suchego spoiwa gotowego produktu przy
wspołczynniku woda/spoiwo wynoszącym 0, 35.

UWAGA!
1) Z tresci sprawozdań z badań powinno wynikac pny jakim wspołczynniku woda/spoiwo
pneprowadzono badania, a jeżeli z treścisprawozdania z badań powyższe nie wynika
wymagane jest przedstawienie tej informacji w formie oświadczenii jednostki, -która
badan ie pneprowadziła.
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie parametrow określone w pkt.4, 6, 8, g, 1o, 11 muszą być

3)

4)

IV

wystawione przez jednostki upowaŻnione do tego typu badań.

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą byÓ waŻne w
ofert.

dniu składania

W przypadku braku ważnościzłoŻonego Wraz z ofertą certyfikatu na cały okres reatizacji
zamÓwienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLoKoKs KRAJ KWK ,,Bobrek Piekary" Ruch ,,Bobrek'' Bytom ul. Konstytucji 76 aktualny obowiązujący certyfikat, dokument ten
musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej'

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wrazz przedmiotem zamówienia:
1) Przy plerwszej dostawie:
a) Geńyfikat wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z ktÓrego treŚci wynika, ze wyrÓb
spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy ,,Prawo
geologiczne igÓrnicze'' oraz Wymagania zawarte w aktach wykonawczych -wydanych
z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu i mozna stosówac je
w podziemnych wyrobiskach zakładów gorniczych, np. certyfikat uprawniający do oznaczania
wyrobu znakiem bezpieczeństwa.
b) Kartacharakterystykiwyrobu.
c) Aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny'
d) lnstrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta.

2) Pzy

każdej dostawie:
a) dokument dostawy (WZ),
b) świadectwo kontroli jakoŚci,

c)

dokument gwarancji.

WĘGLoKoKS KRA.J s p, z

0,0,

I(WK BOBRsK.PI EKARY
NadszĘgar Wentylacji ds. Puewjetrzania
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i Meta nowegd
j
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY A/A STRON'E
I NTERN ETOWEJ POD ADRESEM : https://efo.coiq.biz
(Nr sprawy: PRZV2609

Dostawa spoiwa anhydrytowego górniczego dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek-piekary w 2021roku (gr. mat. 288-14)

UWAGA

!

VVYPEŁN!oNY, VVYDRUKoWANY i PoDPlsANY PRz.Ez osoBY REPREZENTUJĄGE vVYKoNAWcĘ

FoRMULARzoFERToWYrunlEfficzYcDosKŁADANEJoFERTYWWERsJt
PAPIEROWEJ.
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Załącznik Nr 2a do S|WZ

ZAŁAGZNIK Do FORMULARZA oFERToWEGo - DoDATKowe oŚwIłoczerulł l

ustłtstrllł

1. \A/ykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy \AĄlkonawca składający
ofeńę wspolną oświadcza:

cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione w celu naleŻytego wykonania zamÓwienia,
akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia naleznego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendarzowych oo 'oati wpływu faktury óo
Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwierdzon ego przez Zamawiającego.
oferuję termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie naruszi praw osob trzecich,
oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszystkie wymagania określone w S|WZ szczegÓlności
w Szczegołowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz Istoinycń postanowieniach umowy,
-w
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia,
tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzezeń,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' oraz

'1) podałem

2)

3)
4)
5)

6)
7)

l

nstru kcją

d

la \A/ykonawcÓw, za mieszczonym i na stro

n

ie https: //dostawcv-

weolokoks.coig.bizl,oraz Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznarn osoby realizujące umowę po
stronie \Ąń7konawcy z ww. lnstrukcją.

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 finansowejzapewniającejwykonanieiamÓwienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności związanej

-

z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadaniatakich uprawńien, '

3. oświadczam,Że:.
a) nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na
raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,

b) nle znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawćÓw, łtorzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie ptewiduje
zaspokojen ia wi erzyciel i popzez kwidację majątku u padłego.
4. DziałĄąc w imieniu \AfukonawcyAĄkonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
li

1)

jestem:*

tr
tr

2)

czynnym podatnikiem podatku od towarÓw

zwornionym

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

i usług o

;1":ffffi'

numerze identyfikacyjnym NlP:
do wvstawiania faktur'

moim właŚciwym urzędem skarbowym jest:
nazwa'.

adres:

5.

w
*

posiadam status:*

tr
tr
tr
tr

mikro przedslębiorcy
małego pzedsiębiorcy
średniegoprzedsiębiorcy
dużego przedsiębiorcy

rozumieniu ustawy

z

w transakcjach handlowych.

dnia

marca 2013

r

o

przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom

wybrać właściwąopcję

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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str, L5

Nr sorawv:

6.

---oświadczam,

1)

2)
3)

WEGLOKOKS
ze informacje znajdujące się na

stronie

So. z o.o.

strona nr

... ... ... ....,
... ... ... .,

strona nr ... ...

stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U' z2O2ór. poz. 1913),tj'
spełniają łącznie trzy warunki:
informacja 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 zasadnoŚĆ objęcia informacjitajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1

..

Ad 2...

Ad 3

...

-"-wypełn

iÓ

jeŻel i dotyczy

7. oświadczam,żejestem związany ofer{ąprzez okres 60 dni.
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt. .....
Nazwa nr dokumentu
nr strony w ofercie

.

... ...

2.

......

3.

.. ...

1

.SIWZ

(oŚwiadczenia):

4.......
5. ...
.

6.... ...

7.
8.
9.

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

10. ... ..

E-maildo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy
(proszę wpisac aktualny adres)

(

LDo

)

(pieczęć i podpisy osoby/osob upoważnionych
do

sekretaz Komisji: Marzena Miętus

[u'\

re preze ntowa

n i

a Wykon awcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH OFEROWANEGO
RzE D Mlo_TU zA MoWl E N lA, s P EŁN E N lA VVYMAGn Ń p nnwŃvc i, vwrłz
zAŁĄczo NYc H DoKU M ENToW PoTWI ERDzAJĄcYc H sP EŁN IA N iE PPzEz
o F EROWAN E DosTAvVY WYMAGł Ń o xneŚlotlyć n PPzEzzA MAWIAJĄc EGo
P

A

!

Parametry technlczno-użytkowe

:

Nazwa oferowanego spoiwa an hydrytowego:
Oferowane przez
Wykonawcę
wpisaó odpowiednio

Wy ma gane przez Zamawiającego

TAK/NIE

1

2.

Spoiwo anhyd rytowe jed nokompon entowe do wy ko nywan E pasÓw
podsadz kowych wypełn ian ia p ustek W gÓrotworze, uszcze n ta nra stro pu
oc osu wyro b sk, torkretowa n a wyro bisk gÓrn czych oraz bud owy
u szczeln tan ia ta m lzo
Minimalna zawartoŚc naturalnego anhydrytu w składzie spoiwa

3.

minimum 90%.
Materi ał jednokomponentowy w postaci proszkowej

4.

od porny na działanie wody i temperatury

5.

Niepalny

6

Nietoksyczny

7

Czas wiązania od 130 - 190 min'
a. początek czasu wiązania - 130 min
b. koniec czasu wi
nia - 190 min

8

Opakowanie

I

W!trzy małoŚÓ na Ściskanie min. 20 MPa. (po 28 dniach)
PN-EN 196-1:2016-07
Współczynnik rozmiękania min. 0,9

10
11

12

-

!ub wańośó

rametru**

-

worki papierowe (25 kg), na foliowanych paletach

\AĄ'dajność - z jednej tony suchego spoiwa naleŻy otrzymaÓ min' 1,0 m3

gotowego produktu przy wspÓłczynniku proporcji woda/spoiwo (w/s) w

iale 0 27 +0 35.
Spoiwo pos iada własnoŚci um oŻ liwiające Jego podawa nie pompa mt
MO NO u b rÓwn owaŻ ny mi) oraz torkretn rca m przy zachowa nt u
poda nych przez Wykon aWcę pa rametrÓw wytrzymałościowych

Spoiwo umozliwia wytwarzanie mieszaniny bez zmiany parametrÓw
techniczno-uŻytkowych na bazie ogÓlnodostępnej wody spozywczej lub
wody przemysłowej z rurociągów p. pozarowych.
14
Na kazdym opakowaniu będ ą znajdowac się następujące informacje
- nazwa materiału,
- nazwa producenta,
- Wymagane Środki BHP,
- numer
idata
oświadczam że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych
r nie narusza praw maj ątkowych i niemajątkowych, znakÓw hand lowych, patentÓw praw autorskich
osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą p rzetargową.
przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiającem u wynikającym z naruszenia praw autors kich, praw własnoŚci przemysłowej lub
know-how prz ez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie
po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a takze ponieśÓ wszystkie koszty
z tym związane,
wl iczĄąc w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa
zostały
naruszone
13

B.

W

sekretarz Konisji: Mazena Miętus
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c'
1'

Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie pfizez oferowane dostawy wymagań

określonych przez Zamawiającego.

Ceńyfikat wyrobu wydany przez jednostkę certyfikującą, z ktÓrego treściwynika, ze wyrÓb spełnia
wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia ustawy ,,Prawo geologicznó igórnicze''
oraz Wymagania zawańe w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej
w dniu wydania ceńyfikatu i można siosowaÓ.1ó w po'dzieńnycrr wyrobiskach zat<łjoow gorńicźvcn,
np. certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpiecźeństwa.
nr ceńyfikatu ... ...
data wystawienia ...
data obowiązywania

2.
3'

Kańacharakterystykiwyrobu.
Aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny
Data wystawienia
Data obowiązywania

4'

5.

oświadczenie \Ąfukonawcy, że spoiwo posiada własnościumozliwiające jego podawanie pompami
(MoNo lub rÓwnowaznymi) oraz torkretnicami przy zachowaniu lodónycrr przez tA/y'konawcę
parametrow wytrzymałoŚciowych _ zgodnie zZałącznikiem Nr 3a

-

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy
oświadczenie \Ą/ykonawcy' a w przypadku ofeńy
wspolnej Pełnomocnika, iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa poiskiego i Unii'Europejskiój
w zakresie wprowadzania na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych ń
warunkach istniejących zagroŻeń- zgodnie zZałącznikiem nr 4 do SIWZ.

6.
7

'

8.
9.

lnstrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta.

ocena toksyczności i szkodliwości -opina medyczna
(

oddziaływanie na zdrowie)

o warunkach bezpiecznego stosowania

Dokument potwierdzający minimalną zawartoŚc naturalnego anhydrytu w składzie spoiwa

Dokument potwie.rdzający wydajność_ z jednej tony suchego spoiwa gotowego produktu przy
zachowan iu wspołczynn ika w od powiednich gran icach

10. Dokument okreŚlający wydajnośc _ z jednej tony suchego spoiwa gotowego produktu przy
wspÓłczynniku woda/spoiwo (w/s) wynoszącym 0,35.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Nr spravw:

PRZZI2609

wEGLoKoKS KRAJ sp. z o.o.

Załącznik Nr 3a do SIWZ

oświadczenie Wykonawcy

oświadczam,że spoiwo posiada właŚciwoŚci umożliwiające jego podawanie pompami (MoNo lub
rÓwnowaznymi) oraz torkretnicami pzy zachowaniu podanych przez Wykonawcę parametrów

wytrzymałościowych.

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania \Af konawcy)

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

\]\it\".
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Nr sorawv: PRZZI26OS

WEGLO KOKS KRAJ So. z o.o.

Załącznik Nr

4

do SIWZ

oświadczenie dotyczące pzedmiotu ofeńy

1)

\Ąkonawca' a W przypadku ofeńy wspÓlnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa iadres)

2)

Nazwa wyrobu

( nazwa,

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

3)

Producent wyrobu:

4)

Posiadane dokumenty, odniesienia:

1

2

oświadczam z pełną odpowiedzialnoŚcią, ze wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach żakładów
gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń.
oŚwiadczam, ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie
podlegającym zwrotowi.-) lub oświadczam, ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w

opakowaniu zwrotnym tj.: ......
(j e ż e l i d otyczy

Wy pełn i a Wyko

n

awc a

o

kre ślaj ąc ro d z

aj

op a

kowa

**)

n i a)

*)

W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawia)ący traktował będzie opakowanie,
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
**)
Niepotrzebne skreŚliĆ

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osob upowaŻnionych
d o re p

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Nr sorawv: P

WEGLOKOKS
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So. z o.o.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ VVYKONANYCH/WYKONYWANYCH

DOSTAW

w okresie ostatnich tzech lat prze'd uplywem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres \AĄlkonawcy
Data:

Wańośó
zamówienia netto
zł
Lp.

Przedmiot
zamówienia

Data
dostaw

Podmiot
wykonujący
zamówienie*

(nalezy

Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

podaÓ:

(w okresie

ostatnich
3 lat przed
upływem terminu

składania ofert)

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

(w przypadku

korzystania
przez
\A/ykonawcę

z jego
potencjału)

do
dd/mm/rrrr)

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzając
y nalezyte

wykonanie
dostaw)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumiec jego odbior'

-

-W

W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania

wpisaĆ

,,do nadal'', podając wartoŚÓ zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. Do wykazu nalezy dołączyÓ dokumenty potwierdzaiace, ze podane w wykazie dostawy zostały
wykonane nalezycie lub są wykonywane nalezycie.

przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, \Ałkonawca składający ofeńę
zobowiązany jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi óó iealizac1
'

zamówienia,

w szczegÓlności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich prży wykonaniu zamÓwienia

u

powaŻ

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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P

Załącznik Nr 6 do SIWZ
MiejscowośÓ

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWlADczEN lE WYKoNAWcY WsPÓLN lE
slĘ o zAMoWlENlE

U

Bl

EGAJĄcEGo

oŚwiadczam, Że:
nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłościlub likwidacji oraz o
ogłoszeniu upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sąduj a układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek na uoeźpieczenie sfiołeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanió przedmiotu zamÓwienia.

1)
2)
3)

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

Wypełnia każdy z Wykonawców wspóInie składających ofeftę.

Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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Nr sorawv: P

WEGLOKOKS

09

Sp. z o.o.

Załącznik Nr 7 do SIWZ
P ieczęć fi rmowa Wykon

awcy

NIP

DATA

ośWADczENIE
Niniejszym oŚwiadczamy, ze posiadamy wierzytelnoŚci pienięŹne wobec WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o
pzekraczające wysokoŚć wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn'
przetarg nr: ... ...
przewidywana data otwarcia ofert:
wysokośĆ Wymaganego wadium:

.

zdnia
lakturynr.''..'
faktury nr ... ..
z dnia
nr
..
z dnia
laktury
faktury nr '. ...
z dnia
.. '
.

iu

datawymagalnoŚci

wańoŚÓ
wartoŚć

data wymagalnoŚci
data wymagalnoŚci
data wymagalnoŚci

wańoŚc

wańość

WARToŚc RAZEM

z ww. faktur VAT do kwoty[-]
poczet wadium wymaganego w
postępowaniu
-) pn.: t =J. oświadczamy,że zaliczenie wienytelności na poczet wiaiuń uwóżamy
za spełnienie pnez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczeniapieniężnego wynikającego z Wv.
fa!<tur VAT do kwoty IJ
dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opaznienie i zapłacie za
okres do dnia zakończenia postępowania o udzietenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na
zasadach określonych w $ 19 Regulaminu udzielania zamowien z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z ó.o.
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytetności wynikających

(słownie:

stanowiącej rownowartość wadium,

na

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/GłÓwnego

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

\\\"

Księgowego

W

WEGLoKoKs KRAJ

Sp. z o.o')
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ S

zo.o.

Umowa
zawarta w

dniu

w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa'):
Śląśkie, ul. oón. .lerzegjó zi,ętka, zarejestrowaną
w S_ądzie Rejonowym w Gliwicach, X \A/ydŻał G99q9darózy iwpisaną do Krajówegó Re;estru'Sądowego

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

... '.

41-94o.P1ekary

Przedsiębiorstw pod nr KRS 0000080618, tllp osg-_ooo-ła_65,-REGbN zzobgąog-3,
:_!ej9s-t|l
BDo 000012274, wysokośĆkapitału zakładowego: 173'321.ooo,oo zł, zwaną W treŚci
Umowy
Zamawiającym, W imieniu i na rzecz, ktÓrego działajĄ''

2.

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

a

Firmą
..., zarejestrowaną W

KRs.''
REGON

.., będącą podatnikiem VAT iposiadającą
''....'.....pod numerem
identyfikacyjny
...
wysokośĆ
kapitału zakładowego - . '. '..
,
'...
lYTer
PLN', zwaną w treściumowy ,,WykonawC€l'', W imieniu i na rzecz riorego działaią:

NlP

2.

s1.

Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1' ProtokÓł końcowy zaM,tierdzający wynik postępowania o udzielenie zamówienia pzeprowadzonego w

!ry.!l-e@pn'Dostawaspoiwaanhydrytowegogórniczegodtapotter
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary

w 2021roku (gr. ńat. zaa-1ą)_ nr sprawy:

PRZZ2609.
2' oferta złoŻona przez \A/ykonawcę.

3.

1.

2'
3'

Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia (sl\^tz).

s2.
Pzedmiot umowv

Przedmiotem umowy jest dostawa spoiwa anhydrytov'lego górniczego dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr. mat. 288-1ł)
\Ąfukonawca oświadcza, ze świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr'l do slWZ.
Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym

w ofercie \A/ykonawcy.

s3.

1.

2'
3

4.

WartoŚc umowy nie przekroczy:

1) WańośÓ netto'.......'....'......zł,
2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji umowy.

Suma wartości zamówień wystawionych przez Zamawiającego nie móze przekroczyć wartości
umowy. WartoŚc odebranego towaru, ktÓrą zapłaci Zamawiajjący zostanie ustalona w opjrciu o ceny

jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy.
oferowany towar. jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnyc'h i fizycznych inie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złozoną ofeńą. w pźypa'ot<u wystąpien
ia przez
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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RAJ Sn. z o.o.

osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia
praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przócińiot zamowienia,
\Ałkonawca zobowiązuje się przystąP!Ó do sprawy niezwłocznie'po zawiadomieniu go pr:riź
Zamawiającego, a takze ponieśc wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zipłacone
?rzez Zamawiającego na rzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszohe'
WartośÓ umowy netto zawańej w wyniku postępowania o udziólenie zamowienia prowadzonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwjeń w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., w 1ym lub
auk-qi
elektronicznej (ań.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne,
koszty
dostawy do magazynów Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na'czjs transfortu
oraz koszty
opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.

Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji
umowy' ZamawiĄącv, pomimo dochowania nalezytej starannósci, j uwógi na charaktór prowaozońej
działalnoŚci nie zapewnia realizacji umowy w półnym zakresie' w przlpaJxu,-kiedy zrealizowana
faktyczna wańośc umowy netto będzie niŻsza od wartości netto umowy, ńrytona*cy nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowa*".ć
r. tyńłu niezńaliźow]ńL1
częściumowy.
W sytuacjach powodujących konieczność. odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Alkonawcy,
Zamawiający obcĘzy \Ąrlkonawcę kosztami transpońu w wysokoŚci poniesiońó; p|źez zańawiającego. '

'

Dla okreŚlenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składaĆ będzil' u/yton.'"y siosó*ne
zamowienia. Uwaza się za skuteczne następujące łormy i sposoby pzekźzywania zamÓwień

Wy konawcy przez Zamawiająceg o:
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamowienia faksem, lub
3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf'
9. W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w,,Portalu Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamowienia. opeiacja ta połączóna
jest z automatycznym wysyłaniem \AĄlkonawcy informacji o opublikowaniu
zamÓwieńia na
przez Wykonawcę w złozonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie
'.ka'any
adreś
poczty elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
10. Zamawiający jest uprawniony do doręczenia \Alkonańcy zamowień nie pÓzniej niŻ wostatnim dniu
obowiązywania umowy.
11' Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające
wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przezZamawiijącego,
12. Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia \A/ykónawca wystawiać będzie zimJwia.;ącemu

z

w terminie wynikającym
właŚciwych przepisow na podstawie dokumentu odbioru przóo'miotu
zamówien ia potwierdzo n ego przez magazy n Za mawiającego

'13' Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest
do dokónania opisu przedmiotu umowy w sposÓb

rze_telny, zgodny z umową i stanem rzec1ywistYm, w sposÓb zgodny z nazewnictwem siosowanym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKWiU)lub kodem CN, pońadto nazwa towaru na faktuize
powinna byc zgodna z nazwąasortymentu okreŚlonego w umowie i zamówieniu'
14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez \AĄlkonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚÓ wobec
Zamawiając ego za rea izację przed m iotu u mowy'
'15. W przypadku gdy \Ąlkonawcą jest konsorcjum
firm Strony zgodnie ustalają, Źe wszelkie rozliczenia
z tytułu realizaĄi u.mowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak izobowiązań odbywać się będą
wyłącznie pomiędzy 7.amawiającym, a liderem ......t....''...'Rozliczenia'pomięd'zy człdnłiml
konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznyclr uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz lidera konsoĘum
wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego wynagrodzenia
za realizację przedmiotu u mowy.
16. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze
wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji uT9'y tak od strony wzajemnych nalezńosóijak izobowiązań
odbywać się będą wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a przed-stawlcielem Wykonjwcy określonym
w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będąóymi tffy'konawcami z
tytułu realizacji umowy odbywaÓ się będą w ramach ich wewnętrznych użgoonień, bez udziału
Zamawia)ącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego w ofercie i/lub
umowie przedstawiciela Wykonawcy Wyczerpuje roszczenia pozostałych pod-miotow będących
\A!konawcamiz tytułu naleznego wynagrodzenjiaza realizację przedmiotu'umowy.
17' Fakturę nalezy wystawiÓ na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, u|. Gen. Jezego Ziętka
z dopiskiem w treści_ dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesł5ć n"
adres.
18' W przypadku gdy zo.stało podpisane porozumien-ie o przesyłaniu faktur orogj f*yrsry
eńr<troniózną, fakturę
nalezy wysyłaÓ na adres wskazany w porozumieniu'
l
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s
jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym
mowa w ust. 11, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
20. Faktury muszą byÓ wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraĆ numer umowy, pod ktorym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzony m przez zómawiającego
oraz numer zamowienia Zamawiającego.
21. Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
'19. \AĄlkonawca

\AĄlkonawcę na fakturze.

22. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy
wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającegio. Wy'klucza się śtosowanie

zaliczek

i

przedpłat'
23' \Afukonawca dokona zarachowania wpłaty. ceny/wynagrodzenia w pienłszej
kolejnoŚci na poczet
-1ai.
nalezności głownej wskazanej w tytule przólewu
łs1s 1 Kc nie śtosujó s'ę).
24' Numer rachunku rozliczeniowego \AĄlkonawcy będzie wskżzywany kazaorazowo tylko
iwyłącznie na
fakturach.
_

25.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Afukonawcy umieszczonego na złoŻonej u
ZamawiĄącego fakturze nie stanowi zmiany ńowy i.|est moźtiwa tylko i wyłąc"znie poprzez
złoźenie

ZamawiĄącemu faktu ry korygującej'
26. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznośĆgłÓwna, naleznośc
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, uboczna,
ż;aa;:
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgoóy Zamawiającego pod
rygorem
niewaznoŚci'
27. \Ą/ykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnościąWymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj śp.z o'o',,.
28. Zapłata faktury korygującej nastąpiw terminie do 30 ońi t<ipnłórzowych o'o ciaty jej dostarczenia do
ZamawiĄącego, jednak nie wczeŚniej niż w terminie płatnościfaktury pienłotnej.'
29' Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnyón wierzyielności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą'doręczeńia oŚwiadcźenió pńez
Zamawiającego o potrącen iu.
30. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
31' \A/ykonawca oświadcza,iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem
dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 slerpnia 199i r. - Prawo b'ankowe (Dz. U.
2020.1896 tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje
w Ęestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowój, - Zamawiający jest uprawniony
do złoŻenia zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z ońij 2osierpńia1gg7 ;.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020.1325 tj.).
33. Zamawiający oświadcza, Że:
czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o NlP 653 ooo 48 65,
1) jest
jego w1aściwym 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 B marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2o2o.935 tj.)
34. Wykonawca oświadcza, Że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur/ lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarów i

2)
3)

usług
jego właŚciwym urzędem skarbowym jest:...

posiada status
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia B marca 2O13r' o
przeciwdziałaniu nadmiernym opóŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U' 2o2o.935 tj.).
35. JeŻeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym poóatnikiem poóatku od towarow i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w ierminie 7 dni od daty zaistńiónia
zmiany.

36. W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych Zamawiającego i/lub Wykonawcy kaŻda ze
,
Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej stróny o zmianie w terminie do 7 dni
od daty jej dokonania.

37. Zamawiający oświadcza,Że będzie realizowac płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,tzw. split payment
38. Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o
ktÓrym
mowa w ust. 33,34 powyzej.

39' Pzedmiot zakupu może zostaÓ sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku \Ąłkonawca pozośtanieźob,owiązanv *'gióó"ń
zamawiającegó
w zakresie:
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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1)
2)

3)
4)
40'

W

obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,

obowiązków w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie

obsługi przedmiotu umowy,
Wyma9anych warunków technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy'
odpowiedzialnoŚci z tyt. kar umownych za ewentualne nietermino*" *ykon"nie obowiązkÓw
o
ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postę[ońaniu/umowie.

przypadku opÓŹnień W płatnościachkwestia regulowańia ewentualnych
odsetek będzie

przed miotem od rębnych negocjacji.

1'
2'
3.

s4

Umowa obowiązywac będzie
ZamÓwienie nie moze byÓ doręczone pózniej niz w ostatnim dniu obowiązywania
umowy
Termin realizacji dostaw _ .........od daty wyśłaniazamowienia drogą elet<ironicźną'

s5

1

2'
_
3.

Wykonawca udziela
Zamawiającego.

Gwarancia i postepowanie reklamacvine
mlesięcy gwarancji od daty dostawy do magazynu

W uzasadnionych przypadkach ZamawiĄącv przeprowadza postępowanie reklamacyjne.
Termin zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem 'reklimacyjnym towary, zostaje
wtedy
wydłuzony o okres postępowania reklamacyjnegó.
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, ń tym zwadąukrytą, Zamawiający złoŻy Wykonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany j-est w terminie-oó g oni roóóczycn,'poci
rygoreń
naliczenia kar umownych, reklamaĄę rozpatrzyŁ i uozielic Zamawiającemu pisómnej oopóńieozi
czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwienia' Bieg tóimin
rozpoczyna od dnia
następnego po dniu puekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przezZamawiĄącego rerlamaó1i
do Wykonawcy.

u

4' Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z
_ zostaną przeprowadzone oględziny w obecnoŚci przedstawiciela \Ą/ykonjwcy.
6. W przypadku uznania reklamacji

powodu wad

\Ąłkonawca zobowiązany jest dostarczyć, wierminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wió, pod
rygorem naliczenia kar umownych
zgodnie z zapisamig 10.

7. W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może , zlecić
wy kona ie bada ń specjal istycz nej jed nostce bad awczej.
B. W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
n

9.

Wykonawca, ktory zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone pzez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnió z zapisami 10.
$
WysokośckosztÓw badań określikaŻdorazowo specjalistyćzna jednosika bad-awcza.
\A/ymieniony w ramach gwarancji towar winien zośtacbqęty'nową gwarancją na
takich samych
zasadach jak przedmiot Umowy.

s6

1.

Badania kontrolne
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo ńrzeprowadzar'ia W dowolnym terminie, W czasie
obowiązywania umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczońego towaru w zakresie
jego zgodnoŚci z deklarowanymi przęz \AlkonawĘ umowy parametrami
technicznymi
i ja koŚciowy m i oraz wyda nym i ceńyfi kata m i przezi
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobow, lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratórium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę
uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badinia' towarÓw stańowiącycń

?3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim oniu'ńooczym lióząc od
daty
zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym
3) magazynie, w którym zostanie pobrana prÓbka towaru,
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych ijej wielkości wskazując jednocześnie
Jednostkę,
której zlecono ich przeprowadzen ie'

przedmiot umowy.
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Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania próbki towaru
W sposÓb uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada

4.

do badań kontrolnych,
Zamawiający.

\AĄlkonawcy przysługuje prawo uczestniczenia
oznaczenia w dogodny dla niego sposÓb'

w pobieraniu

prÓbki towaru

do badań oraz jej

i

Zamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
PzeProwadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o t torą mowa w ust. i.
1
- Z pobrania probki
5.
towaru do badań kontrolnyc'h spórząoza się stosowńy piotóxoł zawierający,
co najmniej, informacje określone w ust. 3, ktÓry podpisująi
1) Kierownik Działu GospodarkiMateriałowej-i Magazyhówej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel \Ąłkonawcy umowy.
6' ProtokÓł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. orygin ał zatrzymuje
Zamawiający, a.jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonań"y ooe"ny
|rzy póoieraniu pionót
towaru do badań.
7. W przypadku nieobecności przedstawiciela \A/ykonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do badań,
protokoł, o ktÓrym mowa w ust' 5, sporządza się bez
1ego pódpisu, a Wykonawcy nie przysługuje
prawo wniesienia zastzeŻeń dotyczących sposobu jej pobierania.
8. Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienion-ej'w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚc i nazwę przekazanego do badań tdwaru oraz nazwisko i imię
osoby
odbierającej prÓbkę do badań.
9. W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośc prÓbki towaru z wymagańiami okreśjonymi w ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, diogą faksową lub "elektroniczną.
10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrycn ńowa w ust' 9:
1) \A/ykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym W umowie, licząc od
daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilościrÓwnej wielkośói nierozchodowanej dostaw,
o ktÓrej mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami 10, z
$
zastrzezeniem ust. 12,
2) \Afikonawca, na podstawie faktury wystawionej pzezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającejo bJdania oraz ich pzeprowaozóniJ i

Ękonawcy

organizowanym

i

wydania opinii,

3) Zamawiający moze zleciĆ, powtÓrne badania kontrolne prÓbki tożsamego towaru z losowo
wybranej dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,

4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtÓrńych badań' o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badańia oraz ich przeprowadzenia iwyd'an'ia
opinii, niezaleznie od uzyskanych wyników,

5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,

11'
12.

o ktÓrej mowa w ust. 1 mogą stanowiĆ przesłankę do odstąpienia o-d umówy z przyćzyn lezącycń
po stronie \Alkonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru'
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznejjednóstki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz \A/ykonawcy jego transpońem i na jego koszt'
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednośtkT badawczej, o ktoĘ mowa
w ust. 1, wady towaru częściowolub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz podjęciu

pzezZamawiającego decyzji o demontazu i wytransportowaniu towaru z óołi kopalni, ńosźtlmi
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie \A/ykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw
13.
czasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie pia'o do przeprowadzenia,

W

uzgodnionym z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunków iechniczno _
organżacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z posiadanymi przez \A1ykonawcę

w

certyfikatami.

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

s7

1\Ąłkonawcazobowiąza'nyj".tdo.t"mniazgodnyzezłoŻonąofeńą.

2'

3.
4.

Dostarczenie pr?? \Alkonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.0ó do 13'00, chyba,'ze rizgooniono
inną godzinę dostawy. Towar winien zostaĆ wydany Zamawiającemu w opakówaniu zwi1cżĄowo
przyjętym dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.
\Affkonawca dostarczy przedmiot zamÓwieni'a transportem własnym na koszt
własny do
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek.
Towar winien być oznakowany W sposób umozliwiający
ń'go łatwą identyfikację.

i
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Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru'
Realizacja dostaw odbywać się będzie na podsiawie zamowień wystawiony ch przez kopalnię'

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamowienia jest zakresem śzacunkówym okreŚionym przez
Zamawiającego z nalezytą starannością Zamaw1ający, pomimo dochowania nalezytej
z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci nle zapewnia realizacji zamÓwienja starannoŚci,
w pełnym
zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw W ramach
poszczegolnych pozycji asońymentowych i składania zamowień według rzeczywistych
potrzeb z
zastrzezeniem, ze całkowita wartoŚc dostaw nie przekroczy wartośćiumowy
oraz, Że ceny

j-ednostkowe poszczegÓlnych pozycji asortymentowych
nie ulegńą zmianie.

o przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowĘzu1e się powiadomiÓ Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.

10' \Arlkonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw

niebezpiecznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych prze. \AĄlkonawcę
xoś.iy
od b ioru powyzszych od padÓw po nos i \AĄl ko nawca
11' Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac Wykonawcy do wiadomoŚci
pisemnie lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni-roboczych od icil u1ańnibnia.
\Ąłkonawca
winien w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do biakÓW
W towarze.
12. Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpiw tym terminie io brakujący towar Zamawiający będzie
uwaŻał
za niedostarczony.
13. Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą pańią wyrobÓw sporządzone w języku polsńm dokuńenty, potwierdiające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreslonyc_h'pizez'Zamawiającego:

_

Przy pierwszej dostawie:
1) Ceńyfikat wyroĘu wylany przez jednostkę ceńyfikującą, z ktorego treści wynika, ze wyrob spełnia
wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowieńia ustańy ,,Prawo geologicznó igornicze''
oraz Wymagania zawańe w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej-ustańy, obowTązującej
w dniu wydania certyfikatu imożna stosowac 1ó w po'dzieńnycrr wyrobiskach zat<łióow gorńicźych,
np. ceńyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpiecżeństwa.
2) Kańacharakterystykiwyrobu.
3) Aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny'
4) lnstrukcja stosowania produktu (wyrobu) opracowana przez producenta.
Przy kaŻdej dostawie:
1) dokument dostawy (WZ),
2) świadectwokontrolijakoŚci,

3)
1!

15'

16.

dokument gwarancji.

Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru'
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwiotnych własnym transportem inawłasny
koszt. Zamawiają9y powiadomi \Ą/ykonawcę drogą faksową luo elektrońiczną o mozliwości odbioru

opakowań w terminie:
1) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy bębnow po linach, kablach i przewodach, (jeżeti
dotyczy)
2) do 60 dniod dnia przyjęcia towaru _ dotyczy pozostałych opakowań. (jezeli dotyczy)
Jezeli \Alkonawca po upływie 70 dni od dnia powiaóomienia o moźliwosci óonióru opakowań
zwrotnych, nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt

2)

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

\Afkonawcy,

s8

1.ZamawiĄącyzobowiązanyj.estoo*mbędąpodpisyWanelubprzekazywane
bez podpisu (w przypadku zamówień elektronicznych) przez osoby upowaznione ze śt1.ony
Zamawiającego.

2.

ZamÓwienie winno określac:
identyfikatory
sygnaturę postępowania o udzielenie zamowienia
datę i numer zamÓwienia,

1)
umowy,
2)
3)
4) przedmiotzamÓwienia,
5) ilościijednostki miar,
6) ceny jednostkowe netto,
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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7) ogÓlną WartoŚc netto zamÓWienia,
8) termin realizacjizamówienia,
miejsce dostawy,
9) strony
3. Ze
Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy są osoby wymienione
zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.
4' Zabezpieczenie Środkow technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.

w

se
Zakres rzeczowyzgodnie r r"rą"

s10
W lgzie niewykonania lub nienal"
1) \Afukonawca zobowiązany jest zapłacić ZamawiĄącemó kary umowne:
a) w wysokości10% wańoŚci netto niezrealizow-anej częśclumowy, gdy Zamawiający odstąpi

z

od umowy
powodu okolicznoŚci, za. które oópowiada ulytónjoóa, w tym przypadku
nie mazastosowania lit. b ilit. cwzakresiezamowień niezrealizówanych do dniabostąpiónia
oo
umowy,

b) w wysokoŚci 10% umownej wańoŚci netto towaru określonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej
częścizamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okolicznoŚci, za ktÓre
odpowiada \A/ykonawca,
c) w wysokości 0,2% umownej wartoŚci netto towaru określonego kazdorazowo w zamówieniu, nie
dostarczonego w terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru,
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci o,5%. W przypadku
definitywnego braku realizacji zamÓwienia lub jego części,w sftuacji gdy nie odstąpióno od
umowy, kara umowna rÓwna jest wartoŚci niezrealizowanego zamowieniJ. Za definitywny brak
realizacji zamÓwienia..lub jego częściu1naje się wszczegÓlnoŚci oŚwiadczenie tĄt<onawcy
o odstąpieniu od realizaĄi zamowienia lub jego częŚci oriz sytuację, w ktÓrej kńota kary
umownej z tytułu zwłoki W realizaĄi zamowienia lub jego ózęŚci osiągnie wartoŚó
n iezrealizowanego zamowien ia ub jego częŚci.
d) w wysokoŚci 0,2% wańości netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy roz poczęty dzień
zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o ktÓrych mowa W $ 5 ust. 3,
e) w wysokoŚci 0,2% wartościnetto podlegająceg o wymianie towaru za kaŻdy dzień zwłoki
(w przypadkach okreŚlonych W S5ust 5 lubTorazwS6ust. 10 okt 1).
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacic \A/ykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 107o umownejwańości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy \ĄĄlkonawca odstąpi od zamÓwienia z powodu okolicznoŚci' za ktore odpowiada
Zamawiający
b) w wysokości 0,1% umownej wartościnetto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opoznienia \A/ykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktorych iloŚć odpowiada ilościtowańw z dostarczeniem
ktÓrych \AĄlkonawca się opÓznia. W przypadku, gdy zakuip towarÓw zostanie dokonany za cenę
wyŻszą od ceny wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŻy \A/ykonawóę rÓznicĄ
pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązują'cą w umówie.
Zamawiający niezaleznie od.zastrzezonych kar umownycń ma priwb'oómagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych do wartoŚci faktycznie poniesionyóh strat braz utraconycń
l

2.

3

korzyŚci'

4.
5.

6.

W

przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie

do zapłaty stanowiÓ będzie nota księgowa.
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:

1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierające!ó wśzystrie informacje niez6ędńe dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i piecżęcią imienną oraz firmońą, lub
2) {atę przyjęcia do magazynu partii towaru. depozytowego, potwieidzoną pisemną informacją
Zamawiającego, przekazaną \ĄĄlkonawcy, lu b
3) datę dostarczenia przez \Ą/ykonawcę partii towaru wolnego od wad W miejsce pańii
_ reklamowanej, potwierdzonąw sposÓb opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar umownych, o których mowa w ust 1 pkt' '| lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest
branzysta jed nostki orga nizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwien ie.
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s11
odstapienie od zamówienia
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, zarnawn1ący rnorc odstąpic od realizacji zamÓwienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyÓ kary umowne zgodnie z postanowieniami

$ 10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
1) otrzymania pzez z-amawiaiącego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia ńryronawóy o odmowie wymiany pańii towaru,
cg do ktÓrejWykonawca uznał roszczenia reklamacy1ne Zamawiającego,
^. gdy
3)
kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeńiu reklamac;i wyńzona zgodnie z
$ 10 ust' 1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10o/o wańoŚci reklamowanego towaru,
4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w d]ostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona
_ zgodnie z $ 10 ust'1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartościreklamowanego-wtowlru,
5) nabycia przez Zamawiającego
innego kontrahenta towarow,
ilościwyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem \Ąń7konawca się opÓŹnia. '
^
odstąpienie
Zamawiającego. od realizaĄi zamÓwienia z przyczyn leżących' po stronie \AĄkonawcy
ZamÓwienia, pzekazane w kazdej z form przewidzianycń ola pzet<azywania zamÓwień
uwaza sii
za skuteczne.

u

2

3

się odstąpienie od realizacji zamÓwienia po uzgodnieniu między
( J \A/ykonawcą
aZamawiĄącym. Wtakim przypadku nie nalicza się kar umownych.Dopuszcza

s12

Zamawiayącemuprzy.sługujepraw"ffieXnunc(odteraz)wprzypadku

2

naruszenia przez \Afukonawcę przepisÓw prawa, srutt<ujących powstaniem zagiozenia
bezpieczeństwa mienia Zamawiaiącego lub zdrowia, zycia pracowników. Prawo to Zamiwiający
moze wykonywac
1 ciągu 30 dni od powzięcia pzez niego wiadomoŚci o naruszeniu piżź
\A/ykonawcę przepisÓw prawa skutkujących powstaniem Ww zagroŻeń. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie nalezne mu z tytułu wykona*nia częściumowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex ńunc (od teraz)

w przypadku:

'1) utraty przez

3

\Alkonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci

objętej przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
-nunc
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX
(od teraz)' z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, okreŚlonego W odrębnym oświadczeniu,
w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwoŚc wykorzystanła uwolnionych środkÓw pńout<cji-lLb potencjału luóżkijgo
do
samodzielnej realizaĄi przezZamawiającego świadczeń objętych umową.'
_.
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkuj{ce1 tym że świadczenie objęte
umową nie moŹe byc zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przy czym za:

a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez
od realizacji umowy w całoŚci lub w częŚci

\AĄlkonawcę

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

s13

Ochrona danvch osobowvch
\Ąfikonawca i Zamawiający zobowiązani
ocnrony uoostępnionych danych osobowych,
.są-o
w związku z realizaĄą dostaw, w tym do
stosowania oiganizacyjnycn' i technńznych środ'kÓw
ochrony danych osobowych
w systemacń informótycznych zgodnie z zapisami
prawa a W szczególnoŚci .przebltarzanych
z ustawą zdnia 10 maja 2O1B. o ochronie dinych osobowych
(P!U29J9,17B1 t.i. .z d7Ę 19.09.2019), orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i nioy
(UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych'w źwiązku z
przetwarzaniem dany_ch
_osobowych i w sprawie swobodnego' przepływu tańich oanycń oraz
2

3

uchylen ia dyrektywy 95/46/WE.

\Alkonawca i Zamawiający zobowiązani są do. stosowania wytycznych lub interpretacji,
wydanych
przez polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zaimijĄcy się ochroną
danycń osóoowyctl
d_otyczących przefuttarzania i ochrony danych osobowyih.
lńlkonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że p1ac,owńicy
posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umówy
zia:i pii"ói.v dotyczące
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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4.

ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienia uprawniające do przetwarzania
danych osobowych.
\ĄlVkonawca i Zamawiający oŚwiadcza1ą, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w
związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy zostiną wykorzysŁne
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej ,."óli.uc1i,
u po
tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przediwńienia roszczeń śtron
u'o*y'

s14

Zgodniezart''13T]l|.u,..,pejskiegoiRady(UE)2o16/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ocńrony osÓbfizycznych w żwiąz*iz pr.et'"'arżaniem
danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danyth oraz ubnylenia
g5t46twE
Ęrektywy
(ogólne rozporządzenie o ochronie oanyćtr1, (Dz.U.UE.L.2016.11g.|: ,*"nógo
dalej RoDo,
Zamawia)ący informuje, iz:

1'

2.
3.
4.

5.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o',
z siedzibą
w Piekarach Śląskich-(41-94o) 'przy ul.-g-e1 J. Ziętka, wpisaną do Rejeśtru PrzedsiębiorcÓw

prowadzonego pv97 S-ąd_ Rejonowy W.Gliwicach,
\Ą/ydział Gospodarcźy Krajowego Re1estru
_XSądowego, KRS 000008061B, kapitał zakładowy 173
321ooo,oo złoiych, |oo"tnirie' od towarÓw
tl:łl_g posiadającym numer identyfikacji podatkówej NlP 653_000-48-ó5, R'rooru:zzo034633; BDo
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokstra.;.pl, zwany datej

Administratorem.
Dane kontaktowe l.nspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@we!tokot<skrb1.pl, tet. 32 T1B 16 67

Przetlł'tazanie przekazanych pzez Wykonawcę oinycrr osobowych moze dotyczyc reprezentan,tow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane \Ałkonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz prońowania" produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należności
w oparciu o żw' prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO.
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na
-po-datku

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności ź ustawy ó
dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy'kodeks
ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości ni podśtawie ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo'
_ karny,
6.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celow. Administrator moze udostępniĆ dane \Alkonawcy osobowe ińnym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doraóztwa' Dane bęoą rÓwnieŻ
udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz" podmiotom
przefuvauającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechówywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9 Wylorywcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.'' adres; 41-905 Bytom, ul' Konsiytucji 76 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony bańycn osobowych, ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna' iŻ przetwarzanie Pani/Pana dańych ósobowych ńarusza
przepisy RODO.
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Wtrakcierealizacji'"1.'u*iaprzepisowprawnych

w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisĆlw lnstrukcjidla'\AlkonawcÓw obor,iiązującej ń
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dosiawcy-weglokoks.coig.bizl.

węo'loroxs
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Zasadv etvki

1' Ękonawca oraz Zamawiający nie moze naTuszaĘolEez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten
dotyczy takŻe pracowników,
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych ósoo oziałaiących w jego
imieńiu'ńi n"l"go ęecziodnosi
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
,ł}0Ą''
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się W szczegÓlności do zachowań, ktÓre mogą prowadziÓ do:

1) popełnienia przestępstw okreŚlonych w art. '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 czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2201g r. poz. lOlO).
2. \Afukonawca oraz Zamawiający winien zapobiegaÓ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, że nie wręczały i nie
wręczą zaone.; darowtny'lub
prowizji; jak rÓwniez
zgadzały się i nie zgodzą się nó zapłatę'prowizji pracownikowi lub
'nieprzedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedhiotem postępowania'i/lub
umó*ą.

1.

2.
3.
4.

s17
strony .ooo*iar
ch, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzalemnie W związku
*y'kony*ańiem ÓińWi
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek ińnym celu niŻ okreslony
' w umowie, a także do
zachowania w tajemnicy tych informacji, których łjawnienie osobom trzócim lub wykorzystanie
ich
przez Strony W innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy 'stron'w
czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. \AĄlkonówca pĘyjmu1e do wiadomóŚci, Że wszystkie
dane będące przedmiotem bądz wynikiem przetwarzania na póostawie Umowy są własńoŚcią

Zamawiającego.

\AĄkonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
'
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca
ma prawo'zacńować po jednej ropii wszvśixióń
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości,ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
pzebttarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajeńnicą Z.amawiającego
i'bez wy,raŻnej
zgody Zamawiającego nie mogą byÓ przez \Afukonawcę, jego pracownikÓw lub'ja[iekolwiet<'osqny,
za ktÓre \Ałkonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚĆ, poźa zakresem Umowy przetwarzane, ańi
teŻ korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
\A|konawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufńej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
była zgodnie z prawem znana \A/ykonawcy pzed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Ź)mówiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli

1)

5.

poufnoŚci.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w następujących sytuacjach

jest takze

dopuszczalne

:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzielic się informaĄami związanymi zrealizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejsżej umowy, z zasirzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawcÓw;
2) \AĄlkonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) Wykonawca moze ujawniaĆ informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisÓw prawa'
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, kiore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, Że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesow ZamawiĄącego nie zostańą ujiwnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, aniw całości,o ile nie wyni[a to z innych pośtanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , z zastzeŻeniem ust. ł i s.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania śkutecznych ŚrodkÓw technicznych i organizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich pzekazanych informacji i danych zabózpieczĄąc
ie'pzea
nieupowaŻnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniońą mooyiikac.|ą.
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stion zasad'y poutnosói'Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych ródet<su cywilnego.

'

6'
7.
_
8.
_
9.
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o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 201g r. poz. T42tj.).

sekretaE Komisji: Mazena Miętus
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1

2

Slła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli
jej realizację uniemoŻliwiły okolicznoŚci siły wyzszej'
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie.nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemoŻliriyiające
wy.konanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna
zapobiec
an

3

i przeciwd ziałaÓ przy zachowa

n

i

u nalezytej sta ran noŚci.

Przejawami siły wyzszej są W szczegolności:
a) klęski zywiołowe np. pozar, powódŹ, trzęsienie ziemi itp',
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
-

c)

4.
5.

powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu,Strony. zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu
okoliczności
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidyńanych skutkach dla Umowy'
JeŻeli okolicznośc siły wyzszej ma charakter czasowy, jedńak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięiiu-o okres tnłania pizeszkod y. Zmianaterminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
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2.

3

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego - osobą l osooańi upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad
realizaĄą umowy 7'esf / są:
.. tel.
........ e- mail ...
...,.....,
osobą odpowiedzialną za przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i terminowościądostaw jest:
.. tel. ...
..... e- mail ...
Ze strony \A|konawcy - osobą / osobamiupowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad
realizacją u mowy osÓb ybsf ,/ są:
.. tel.
........ e- mail ...
Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizaĄę umowy, Wymagane jest'pisemne powiadomienie
drugiejstrony umowy.
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2.

Postanowlenia końcowe
Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygaÓ polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓŹniejszego
niz określony w umowie:
1) w zamÓwieniu poprzez określenie innego terminu,
2) po przekazaniu zamÓwienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektroniczn ą poprzez
informację o zmianie terminu realizacji zamÓwienia wysłaną e-miilem wskazującą i'nny niż
pienrotny termin realizacji. W każdym przypadku mozliwa jest zmiana termińu' realizacji
zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub emailem.

3.
4.

5

6.
7.
8.

W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
\Ą|konawca zobowiązanv_i9$, aby wszystkie czynnościzwiązane z koniecznością bezpośredniego
zwrocenia się do WĘGLOKoKs KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji,'przekazan'ie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnieńi, a takŻe wszystkicit czynności
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z ó.o. wynikijących
zzawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieniem'osóoy
pełniącej nadzor nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
\A/ykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastow'egó odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będżie zatrudniać w jakiejkolwiek'formie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją
Umowy' Zakaz ten nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących na rzócz firm obcyóń
czynności,ktore na podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają udzlelenie pracownikowi przez
pracodawcę zwolnienia od pracy' odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiająceg o wiedzy o powyzszych okol icz noŚciach.
W.s.prawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego
Wszelkie zmiany i uzupe'łnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.
Uaowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzem plarzach' po '1 egzem plazu dla kazdej
ze Stron.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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