Nr snrawv:

WEGLO

KRAJ So. z o.o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Sląskie, ul' Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \AĄ'dział Gospodarczy pod numerem KRS 00000806.1B
NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633; BDO OOOO|22T4
adres strony internetowej; www.weqlokokskrai.pl
SposÓb komunikowania się z \Ąfukonawcamizostał określony w dalszej częŚci S|WZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo 69 15oo
P RO Fl L NA BYWCY: ad res ntern etowy : https ://dostawcv-weq lokoks.co iq.
biz
i

ll.

lnformacje podstawowe:
1' Niniejsze postępowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
zgodnie z Regulaminem Udzielania ZamÓwień w WĘGLoKoKS KRAJ
Sp. z o'o' zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem.
2. 14lyc1e9 z Reg-ulaminu, o ktÓrym molua y ust 1, dostępny jest dla \AłkonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. w Profilu Nabywcy.

IlI. opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa węży wysokociśnieniowych, hydrauIicznych, nieokutych dla potzeb WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr. mat. 251-B).

2.
3'

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do slwz.

Zakres ilościowyprzedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez

z naleŻytą starannoŚcią. Zamawiający, pomimo dochowanla nalezytej slaran'noŚci
uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamÓwienla w pełnym
zakresie.
Zamawiający dopuszcza mozliwoŚc składania ofert częŚciowych na poszczegÓlne częŚci zamÓwienia
(zadania), ktÓre wyszczegolnia Załącznik Nr 1 do stwz'
Składana ofeńa winna obejmować cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania. Liczba części
zamÓwienia (zadań) wynosi 10.
ZamawiĄący dopuszcza możliwośĆzłoŻenia oferty przez jednego \AĄlkonawcę na jedną lub więcej
częścizamÓwienia (zadania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw W ramach
poszczegolnych pozycji asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
z zastzeŻeniem, ze całkowita wańośc dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że ceny
jed nostkowe poszczegolnych pozycji asortymentowych nie uleg ną zm ian ie.
Zamawiaiący po przeprowadzeniu tego postępowania nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwościskładania ofert wariantowych.
Zamawiającego

z

4'
5.
6.
'
7

9
9.

IV. Termin realizacji zamówienia

i

warunki gwarancji.

1. Umowa obowiązywaÓ będzie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 roku
2. Zamowienie nie moze byĆ doręczone pÓŹniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
3. Realizacja dostaw odbywac się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi

4.

z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego.
\AĄmagany termin realizacji dostawy: do 14 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na
zasadach okreŚlonych w oWRD (ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw)'

5. \Ą|magany okres gwarancji:- minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu

6.
V.

zamówienia do magazynuZamawiającego.

Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w Załączniku nr 8 do SIWZ _ lstotne postanowienia do
umowy.

Warunkiwymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:

o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegaĆ się \ĄĄlkonawcy,
1. Posiadania wiedzy idoŚwiadczenia to znaczy:

qó
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Wykonawcy ,ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, ńykonali/
wykonują co najmniej dwie dostawv w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
posiadania wiedzy i doŚwiadczenia
.

Zazakres dostaw potwierdzający zdolnoścWykonawcy do nalezytego wykonania zamówienia Zamawiający
uwaŻa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamowienia, tj. zarÓwnó
dostawy materiałÓw tozsamych z przedmiotem przetargu, jak rÓwnieŻ dostawy materiałÓw iodzajowo
podobnych, lj. dostawv wszelkieqo rodzaiu weżv nieokutvch.
\ nrzvnadku WykonawcÓw, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według śródniego'kursu NBP ogłoszonego ostatniego
d1ia r9ku, w ktÓrym dostawy wykonano, a W przypadku dostaw wykonanych - w biez{cym rot<u iug
średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktoryń upływa termin składónia ofert. iV
zwlazky z powyŻszym wartośc! wykonanych dostaw określone w wa[utacń óbcycn naleŻy wyszczegÓtniÓ
oddzielnie dla kaŻdego roku kalendarzowego.

2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:

7) uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli
okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstawie
,,Ractrunku
zysków istrat'' pozycja PrzychÓd netto ze sprzedazy produktÓw, towarÓW i materiałÓw.
2) W przypadku WykonawcÓw nie zobowiązanych do spotządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
W przypadku wykonawcow przedstawiających wartośĆ uzyskanych przychodÓw w walutach obcych
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, ktÓrego_przy?hody dotyczą, a W przypadku przychodow uzyskanych w bieząóym roku |ug
sredniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktorym upływa termin siładania ofert.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokryua się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego ania ńńśiąca roku
obrotowego.

3. Nie zalegania z uiszczaniem

4.
5.
6.

podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskalioni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ' nie pizewiduje
zaspokoje n ia wierzyciel i poprzez kwidację majątku u padłego'
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
Dowód wniesienia wadium.
li

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

na podstawie złożonychprzez
VI

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez \Afukonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga przedłożeniawraz z ofeńą:
1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofeńowego stanowiąceg o Załącznik 2 i 2a do SIWZ;
2' Rachunku zyskÓw 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 rĄronawcÓw, ktÓrzy
na podstawie przepisow odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim
3. \Ałkazu wykonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,
a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcÓw wruzz dokumentami potwierdzającymi, Źe te dostawy zostały wykonane nalezycie
- zgodnie
ze Wzorem Załącznika Nr 5 do S!WZ;
4. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1) zaświadczenie właściwegoNaczelnika uzędu skarbowego potwierdzającego, ze \^rykonawca nie
zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie' Że uzyskał przewidzianó prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji,l
właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące prżed upływem terminu składania ofóń,
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2) zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze \Ąlkonawca nie zalega z opłacaniem składek ńa

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji
właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem teiminu skłaoahii
ofeń,
5. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości:
1) odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dźiałaInościgospodarczej,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku d-o osob fizycznycń oŚwiadczenń
w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem \AĄlkońawcÓw, którzy po
ogłoszeniu upadłoŚcizawarli układ zatwierdzony prawomocnym postińówieniem sądu, jezeli urłaci ńie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej
't<torzy
prowadzą
1iż 6 miesięcy przed upływem termlnu składania ofeń, a dla WykonawcóW,
działalnośćna podstawie innych dokumentÓw - ten dokument.
W stosunku do WykonawcÓw, ktÓrych upadłoścogłoszono i ktÓzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu - oryginał lub kopia, poŚwiadczona przez
\AĄlkonawcę za zgodnośc z oryginałem w/w postanowienia Sądu.
6. oryginał lub kopia poŚwiadczona za zgodnoŚc z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania ofeńy
w imieniu \Ąfukonawcy, jeżeli upowaŻnienie do podpisywania oferty nie wynika z'prźedstawionycń

7.

dokumentÓw,
JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 4'5 składa dokumenty wystawione w kraju, w ńtorym ml
siedzibę lub miejsce zamieszkania' Termin okreŚlony w pkt 4.5 stosuje się odpowiednio'

vlt

lnne dokumenty w celu potwierdzenia, Że oferowany przedmiot zamówlenia odpowiada
wymaganiom określony m pnzez Zamawiającego.
1. Dokumentow / oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do slwz.

vill

Wymagania dodatkowe, gdy kiIka podmiotów wspóInie składa ofeńę.
1. \Ą&konawcy mogą wspolnie ubiegaĆ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie umowy'
2. W przypadku, o ktorym mowa w punkcie1 V}lkonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy
W sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawia1ący będz ie p rowadz ił wyłącz n ie z usta n owiony m pełnomocn kiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku \A/ykonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byĆ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \AlkonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczego nych Wy konawców skład ających ofertę wspÓl n ą.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspolnie, do ofeńy nalezy załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
i

l

\AĄkonawcÓw,

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \AĄkonawcÓw, (jezeli ich dołączenie
jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,nie
zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właściwegoorganu,

3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z Wykonawców, zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ,
4) umowę regulującą wspÓłpracę tych WykonawcÓw tzw. umowa konsorcium.
5. Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamowienia muszą wykazaÓ, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia iub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośc załączyć odpowiednie dokumenty (jeŚli są
wymagane)' Jezeli jeden z \AfukonawcÓw spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki mozna
przedłoŻyĆtylko dokumenty jego dotyczące.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń pzez WykonawcÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia z treŚci gwarancji musiwynikaÓ,

że odnosi się ona zarÓwno

do zleceniodawcy gwarancji, jak równieŹ do wszystkich pozostałych WykonawcÓw
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia (jezeli dotyczy).

lx.

wspÓlnie

opis sposobu przygotowania ofeńy:
1' ofeńa składa się z:

1)

Formularza ofertowego składanego w dwÓch formach

tj':

a) papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2i2a do slwz,
b) elektronicznej

4'

_

na pońalu Zamawiającego
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eormutqrz ofertowv ia
Zamawiaiaceqo w Profilu Nabywcv pod adresem: https://efo.coiq.biz

W przypadku rozbieżnościdanych złożonychw formie papierowej z wersją w portalu online,
wlążąca jest ofeńa AoŻona w formie pisemnej.
oŚwiadczeń i dokumentÓw, o ktorych mowa w cz. Vl _ Vlll slwz,
dokumentÓw / oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do slwz.

2)
3)

\Afukonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.
9!"'tę w postępowaniu o udzielenie zamowienia nalezy złoŻyÓw oryginale w jednym egzemplarzu.
ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byÓ sporządzone w języku pońkim, a obt<uńenty spoządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez \Ą/ykonawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty.
ofęrta powinna byÓ zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń
(załączników)
Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.

2.
3.

4.

5.
b.

oferta, wszystkie oŚwiadczenia

7.

i

załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu \Afukonawcy
naleŻy załączyc do oferty w oryginale lub musiwynikaĆ z przedstawionych dokumentow'
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osÓb podpisujących ofertę.
Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. oferta powinna byÓ zszyta

8.
9.
'10

w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

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

11

o firmie, jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez \Ą/ykonawcę powinny być złoŻ1ne

12

w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodnoŚĆ z oryginałem przez \Ą/ykonawcę lub przez
osoby upoważnione do jego reprezentowania,
Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzaÓ spełnienie przez \A/ykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie pzez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych przez
Zamawia1ącego, nie pÓŹniej niż w dniu, w ktÓrym upłynął termin składania ofert.
TreŚÓ oferty musi odpowiadaÓ treściSpecyfikacji lstotnych WarunkÓw Zamowienia' pod rygorem
odrzucenia ofeńy, zgodnie z$27 ust' 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Cena ofertowa musi byĆ określona w PLN, podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena ńetto.
Cena ofeńowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamÓwienia.
Jezeli \A/ykonawca zamieza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 tj.) nie
pÓzniej niŻ w terminie składania ofeń, musi zamieściÓ adnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinalezy podaÓ numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kazdy zainteresowany moze legalnie
poznac. W szczegolności nie można zastrzec'. nazwy i adresu \A/ykonawcy, informacji dotyczących
ceny' terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji warunkÓw płatności.lnformacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac przekazane w taki sposÓb, by Zamawiający
mógł złatwościąokreślic zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzezenia będzie
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci przekazanych dokumentow i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonychw ustawie.

13

14
15
16
17

x.

,

1.

Wadium.

Zamawia1ący Wymaga od \Ąłkonawców wniesienia wadium w wysokoŚci dla reaIizacjl całości
pzedmiotu zamówienia : 5 350.00 PLN. (słownie: piec tvsiecv trzvsta pięcdziesiat złotvcń oo/roo )'
1) dla zadanianr.4 - 600,00 PLN (słownie: sześÓsetzłotych 00/loo),
2| dla zadania nr.5 - 1000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/loo),
3) dla zadania nr.7 - 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 0o/roo),
4) dla zadania nr.8 _ 500,00 PLN (słownie: pięcset złotych 00/loo),
5) dla zadania nr.9 - 1 200 PLN(słownie: tysiąc dwieściezłotych 0o/loo),
5) dla zadania nr.10 - 1 250,00 PLN (słownie: tysiąc dwieŚcie pięcdziesiąt złotych oo/too),
6) dla zadań nr 1_3,6- Zamawiający odstępuje od żądania wadium
W zaleŻnoŚci od iloŚci częŚci zamÓwienia, na ktore składana jest oferta, wysokośćwadium stanowić
będzie suma wadiÓW Wymaganych dla poszczegÓlnych części zamÓwienia, na ktÓre

Ękonawca

składa ofertę.

2. Wykonawca wnosi wadium
1) w pieniądzu,
2)w poręczeniach lub

Q'

w jednej lub kilku następujących formach:

ach bankowvch,

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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3) w gwarancjach ubezpieczeniowyc
4) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o'
3. Termin ważnoŚciwadium musiodpowiadaĆ co naimniejterminowizwiązania ofertą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, ńalezy załączyÓdo
pozostałych doku mentÓw ofertowych.
5. WĘĘtJ y_"1iq w pieniądzu naleŻy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.
o. BGZ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9ooo 0001 najpoŹniejdo dnia
i godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadiń nj przetdrg nr
PR7a12602 on.'
!-9s!1wa węży wysokociśnieniowych, hydraulicznych, nieokutych dIa pot-rzeu
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w zszl roku (gr. mat. 251-8).Koszty prowizji
bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi\Arlkonawca.
6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofeń.
7' Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowvm'
B' \Ą/ykonawca zamierzający złoŻyÓ wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci śrłaoaoŚwiadczenie
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. eion Finansowy
sprawdza mozliwoŚć zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zaśadę,iz na poczet
wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem wymag'alnosci przypaoj1ącym
minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofeń. Po pozytywnej weryiixacii 'eion
Finansowy blokuje naleznoŚci w systemie. oŚwiadczenie potwierdzone przeż byrektora
ds. Finansowych lub GłÓwnego Księgowego, stanowić będzie dowÓd wnieśienia wadium i jest
składane przez VĘkonawcę wraz z ofertą przetargową. Wzór oświadczenia dotyczącego wniesiónia
wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegającemu śię
o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 8 do sIWz.
9. W OrzVPadku wnoszenia wadium w formie qwarancii lub poręczeń przez \^fukonawcÓw wspÓ|nie
Ubieg.aiących sie o udzielenie zamowienia z treściqwarancii musiwynikac, ze odnosi się ona zaiÓWno
do zleceniodawcy qwarancii, iak rÓwnieŻ do wszystkich pozostałych \^rvkonawcÓw wspÓlnie
ubieqajacvch się o udzielenie zamÓwienia.
10. Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawierać bezwzględne inieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium W przypadkach
wymienionych w Regulaminie.
11. DowÓd wniesienia wadium - kopię poświadczoną przez Wvkonawcę za zoodnośc z oryoinałem nalezy załaczyÓ do ofertv'
ktory złozy ofertę niezabezpieczonąwadium
a jego oferta będzie odrzucona.

12' \Alkonawca,

będzie wykluczony

pzez

13. ZamawiĄący zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie

po

Zamawiającego,

wyborze

oferty

najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego ofeńa została
wybrana za na1korzystniejszą. \Alkonawcy, ktÓrego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Zamawia1ący zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Żądano, Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, ktÓry wycofał ofeńę przed upływem terminu składania ofert.
14. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione'
15. Zamawiający może zatzymacwadium wrazz odsetkami, jezeli:
a) Wykonawca odmowił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) Zawarcie umowy stało się niemozliwe z przyczyn lezących po stronie \A/ykonawcy'
c) \Ań7konawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych Warunkow ZamÓwienia,
d) w przypadku okreŚlonym W punkcie 19.
16. Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.
17. Niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upowazniona ze strony
Zamawiającego odsyła poręczenie bankowe, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na adres
wskazany w ofercie.
1B. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty pzez Wykonawcę po otwarciu ofert
przez Komisję Przetargową.

Xl.
xll.
1.
?3.

k'

Zabezpieczenie nateżytego wykonania umowy
ZamawiĄący odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny_ najniŻsza cena (c)_ waga 100 oń
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za nĄkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie Uznana ofeńa Wykonawcy, ktÓry zaoferuje
nĄniŻszą cenę real iza Ąi zadania'
sekretaŻ Komisji: Betyna Zedlewska
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1'

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
ofeńa ostateczna uzyskiwana jest:

1) spoŚrÓd złożonych ofert,
2) w drodze aukcji elektronicznej:
a) Komisja Przetargowa moze przeprowadzić aukcję elektroniczną, jeŻeli do postępowania zostaną
złoŻone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna
zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weqlokoks.coiq.biz/
|

b) Komisja Przetargowa, w toku aukcji elektronicznej, stosować oęozle t<ryte.rlum ceny.

c) \A/y-1agenia sprzętowe

dla

WĘGLOKOKS KRAJ Sp.

uŻytkownikÓw systemu zostały okreŚione na sironie internetowej
pod
.adresem: hltps://lain3-weqlokoks.coig.bizl w zakładcó

z o'o.

,,Wymaganiasprzętowe''lnformacjedotycząceaukcji@zanęjwraz
zzaproszeniem do udziału w aukcji.

d) W przypadku \Ą/ykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną pise m ną ofertę.

3) licytacji ustnej - prowadzonejw formie telekonferencji

\A/ykonawcy , ktozy- nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowad zonej przez ZamawiaJącego

w formie

telekonferencji powinni złoŻyc ofertę ostateczną za pośrednictr,vem faxu lub
bb.łv
elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja przetargowi
przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną, lub

4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
W przypadku złoŻenia jednej ofeńy Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje
1Vlłkonawcą, ktÓry złoŻyłofeńę.
Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw

2'
3.

realizacji zamÓwienia z \Ą&konawcą, ktÓry złoŻyłnĄkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony
wczeŚniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny)

4. Do

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

nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu.

XlV. Warunki

1.
2.

xV.
1.

2.
xvl.

1.
2.

umowy:

lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku Nr
8 do SIWZ.
Umowa moze zostaÓ zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli \^/vkonawca Wyrazizgodę
na zawarcie umowy na warunkach określonychw złoŻonej ofercie'

Warunki płatności
\Afumagany termin płatnoŚciwynosi do 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu
zamÓwien ia potwierdzonego przez Zamawiającego.
Vtłklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Termin związania ofeńą.
\Ą/ykonawca jest związany ofertą pzez okres 60 dni od daty otwarcla ofeń' Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń'
Zawarcie umowy moze nastąpic po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jezeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania ofertą o okres do 60
dni.

XVll. Termin i miejsce składania ofeń:

1.

ofertę naleŻy złoŻyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w następującym miejscu

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

ł !.0e

I

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarÓwno osobistego składania ofert pzez \ĄłkonawcÓw,
jak równiez składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Na opakowaniu _ zaklejonej kopercie nalezy umieŚcic nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem
,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn

Dostawa węży wysokociśnieniowych, hydraulicznych, nieokutych dIa potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2021roku (gr. mat.
251-8). nr sprawy: PRZZ/2602

Nie otwierać

dniem

..2021r,

3. odpowiedzialnoŚĆ za prawidłowe oznaczenie zabezpieczen ie ofeńy ponosi \AĄlkonawca
4. ofeńy powinny byÓ zarejestrowane przechowywane W warunkach zapewniających im
i

stan

nienaruszony do czasu otwarcia ofeń.

5. \Ąłkonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmieniĆ lub wycofaó ofeńę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy złoŻyćwedługtakich samych zasad
jak złozenie ofeńy z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA" lub,;WYCOFANlL".
niezwłocznie zawiadamia \Alkonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
7. -Zamawiający
W przypadku ofeńy złożonejza pośrednictwem operatora pocztowegó iub kuriera w innym miejscu niz

9

wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓcona na adres \ĄĄlkonawcy - bez jej
rozpatrzenia
8' Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofeńą nosi śladynaruszenia, zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofert stosowną adnotację, W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
9. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofeń.

xvlll.

otwarcie ofeń.

otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw

1

2
3

Lą

g

Zzawartościąofert nie można się zapoznaÓ przed upływem terminu otwarcia ofert

otwarcie ofert jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składaniaztym, Że
dzień, w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu,
po.uprzednim zwróceniu sie do Zamawiaiaceqo za pośrednictwem pocztv elektronicżnei.
(sekretarz komisji : b.zed lewska@weq lokokskrai. pl )

XIX.

Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowan!u.
1. Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się z \Ąkonawcami:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogąelektronicznąnaadres:b.zedlewska@weglokokskrai.ol lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiZ6,4l-905 Bytom
b) uzupełnianiedokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytui1i76,41-905 Bytom,
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ut. KonstytucjiT6,41-90S Bytom lub
- drogąelektroniczną naadres: b'zedlewska@weqlokokskrajfl
d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom, lub
Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| ZamawiĄącego z Wykonawcami:
zawiadom ien ia, wezwa n ia oraz nformacje będzie przekazywał Wykonawcom :
- pisemnie, lub drogą elektroniczną: na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nte rn etowej w prof u n abywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. bizl
2. Zamawiający i \A|konawca, na ządanie kazdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania
i

i

3.

i

I

informacji przesłanej drogą elektron iczną.
Korespondencję w formie elektronicznej nalezy kierowaÓ na adres poczty elektronicznej:
Betyna Zed lewska: e-mail b.zed lewska@weq lokokskra i. pl
:

lnformacje udzieIane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00.

xx.

Zasady udzielanla wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oświadczeniaizawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia

2'

winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

\Ałkonawca moze zwrÓcic się do ZamawiĄącego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaśnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treści S|WZ wpiyilęłd oo
ZamawiĄącego na mniej niz 6 dnl przed terminem składania ofeń.
l

ł

ą
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3. TreśÓ zapytań (bez ujawniania żrodłazapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŻe przed upływem terminu składania qfert

zmodyfikowaÓ treŚÓ SlWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegolności dotyczy kryteriÓw oceny ofert,
warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze puedłuŻyć
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Dokonaną w ten sposób
modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej W profilu nabywcy
https://dostawcv-weq lokoks. coiq. bizl

xxl

P

rzetw arzan ie

1'

d a

nych osobowyc h

Zgodnie z art' 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiążku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE
-oale;
RoDo,
logÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz'U.UE.L.2016.119.1), zwanego
Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych \A/ykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o., z siedzibą

j' Ziętka, wpisaną do Rejesiru nrzebsięńńrco*
prowadzonego wzez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X \Ąfdział Gospodarczy Krajowego iłejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321o0o,oo złotych, podatnikiemód towarow
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
1 u9ług
8DO000012274,e-mail:sekretariat@weqlokokskraj.pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej

w Piekarach Śląskich (41-940) przy ui. gen.

Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. : adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tel. 32 71816 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
b) \A'!boru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
PzeMlarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.

2.
3.

4'
5.
6.
7

'

Przetwarzanie danych osobowych \Alkonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo' Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚÓ przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia.
Dane \Afukonawcy są rÓwniez przefltarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w ań' 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Przet,uarzaile powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnież do wykonania ciązącego na

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art. 6 ust. 1 lit' c) RoDo.
B. Dane osobowe \ĄĄlkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyzszych celÓw. Administrator moŹe udostępniĆ dane osobowe \Ałkonawcy innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu' ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
pzetv,tarzającym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
9. Dane osobowe Wykonawcy będą przetv,tarzane 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 treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. \ĄtVkonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl
tel'327181667lubdoPrezesaUrzęduochronyDanychosobowych, ul.Stawki2oo-193Warszawa,
gdy uzna, iŻ prze[łvarzanie danych osobowych \A|konawcy narusza przepisy RoDo.
12. \Ałkonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne prowadząc-e działalnoŚĆ
gospodarczą, ktore zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, o:
,

u"
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a) fakcie przekazania danych osobowych Ad min istrato rowi (Zamawi ające m u )
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jezeli dotyczy/
13. Zgodnie z ar1''14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaÓ w imieniu' Aóministratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec óso"b, o kiÓryóh mowa w ust. 12, przekazując im
;

14.

treŚc klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom rA/ykońiwcę
jako Źrodło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zańawiający)
-( jeŻeli dotyczy)
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXll. lnformacje dodatkowe

1'

CałoŚc postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwniez wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a Wykonawcą'
Komisja przetargowa moŻe ŻądaÓ od Wykonawców wyjisnień doiyczących treŚci złozonych ofeń.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawców, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
1) n!" złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia -koniecznó byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie oferty'
Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie przez \Ąr!konawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez komisję Przetargową,
.;arb ożieri

?3.
4.

5.

uzupełnienia'

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
_. dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym \A/ykonawcę,
2) inne omyłki.polegające na niezgodnościofeńy z SlWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym \Ą/ykonawcę
iwyznaczĄąc termin na wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptada zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust' 4.
6. Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podleqa udostępnieniu
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXlll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upowaznione informują \A/ykonawcÓw,

w formie przewidzianej w slWZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie

2.

www.weqlokokskrai.pl

\ĄĄlkonawcę, ktorego oferta zostanie wybrana
pismem do zawarcia umowy.

za nĄkozystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym

XXIV. Postanowienia końcowe.

L
2
3.

1

Załącznik nr

zakres zamówienia

1

Załaczniknr 2
Załączniknr 2a

Formularz

5.

Załączniknr 4

o

o.

Załaczniknr 5
Załączniknr 6
Załączniknr 7
Załaczniknr 8

oświadczenie
oświadczenie

2.
3.

4.

7
8.

9.

K

Oferta nie podlega zwrotowi.
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi \Ąłkonawca n iezaleŹn ie od wyn iku postępowan ia.

Załączniki nr 3

k

do formulaza

tenra
dlaZa
nt
etrów techni
cze n e d otyczące p rzed miotu oferty do użytku W podziemnych wyrob skach

dostaw
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podpis osoby upowaznionej

nronel

Andnej Ziótkowskl

W

msr Roman Wolnv
K7 159e

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska

NW

str. 10

Nr sorawv: PRZZI26O2

OKOKS KRAJ So. z o.o
Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA,

WYMAGANIA PRAWNE IVVYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE,
WYMAGAN E DoKU MENTY PoTWIERDZAJĄGE SPEŁN lEN IE PRzEz oFERoWAN E DosTAvW
WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH PRzEz zAMAWlAJĄcEGo
ORAZ DOKUMENTY VVYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOVVY I PRZY DOSTAWIE

l.

opis przedmiotu zamówienia..
Przedmiotem zamÓwienia jest dostawa węzy wysokociŚnieniowych hydraulicznych nieokutych dla potrzeb
Węglokoks Kraj SpÓłka z o.o. KWK,,Bobrek-Piekary'' Ruch ,,Bobrek'', ktÓrych szacunkowa iioŚÓ podzielona
na 10 częŚci wynosi:
L.p.

Nazwa materiału

TYP 2SN Q

1O

33OBAR WYS/CI

ANryELEKTROSTATYCZNY
2
3
4.
5
6
7

I

ll.

2XOPL HYDRAULICZNY

TYP 2SN Q 122758AR WYS/CI
2XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 2SN Q 19 21sBAR WYS/CI N 2XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 2SN Q 25 165BAR WYS/CI N 2XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 4SH Q 31 325BAR \AA/S/CI N 4XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY
WĄZ TYP 4sP Q 10 445BAR WYs/cl

4XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 4SP Q 12 41sBAR WYS/CI
4XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 4SP Q 19 3sOBAR WYS/C N 4XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY

j.m.

llośó

m

2300

m

1

m

2000

m

3100

m

2000

m

2200

m

4800

m

2400

Uml

350

9

TYP 4SH Q 25 38OBAR WYS/CI N 4XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY

m

3400

10.

TYP 2SN Q 31 125BAR WYS/CI N 2XOPL HYDRAULICZNY
ANTYELEKTROSTATYCZNY

m

4100

Wymagania prawne iwymagane parametry techniczno_użytkowe (jeŻetidotyczy):

1. Węze wysokociŚnieniowe hydrauliczne nieokute będące przedmiotem zamÓwienia są przeznaczone do
stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gÓrniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu

węglowego.

2. oferowany przedmiot zamÓwienia musi

byÓ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, musi spełniac wymagania normy:
PN-G 32010:2012.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016

sprawie szczegÓłowych
r. poz. 111B) $28 pkt 2węŻe gumowe do urządzeń hydraulicznych pracujące pod wysokim ciŚnieniem w podziemnych
wyrobiskach zakładow gÓrniczych muszą spełniac wymagania trudnopalności, antyelektrostatycznoŚii i
nietoksyczności.
3.Węze powinny posiadać oznaczenie iznakowanie zgodne z normą:
PN-G 32010:2012.
r. w

yyTaga! dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gÓrniczych (Dz. U. 2017

ll!.

Wymagane dokumenty, które na|eŻy załączyćdo ofeńy:
Wykaz parametrÓw techniczno-uzytkowych.
1' oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na
rynek i d o uzytku w podziemnych
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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wyrobiskach zakładów gorniczych w warunkach istniejących zagrozeń- zgodnie ze Wzorem

Załącznika nr.4

Doku menty potwierdzające spełn ien ie wy ma ga ń przez przed
3. Kańa katalogowa lKarta charakterystyki produktu

2.

m

iot oferty'

WAŻNE!
Każda karta katalogowa/charakterystyki winna być przyporządkowana do odpowiedniego numeru
pozycji (materiału/częsci) tzn. numer pozycji, której dotyczy karta katalogowa,-nateży beIwzględnie
nanieśćna daną kartę katalogową.
4. CertyfikaVy w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę ceńyfikującą potwie rdzającyte,
ze dokładnie oznaczonyle wyrÓb/wyroby będące przedmiotem zamowienia
1esuśązgbbn/e z normąeŃ_c
3201o:2012, (dany/e typ/typy) moze/mogą byc stosowany/e w podziemnycń wyrobiJ<ach zakładow
gÓrniczych.

lV.

Wymagane dokumenty, które naIeży dostarczyó wrazz pzedmiotem zamówienia:
1. Przy każdej dostawie:
- DowÓd \Ą!dania Materiału (WZ),
- Swiadectwo kontroli jakoŚci,
- Deklaracja zgodności,
- Karta Gwarancyjna.

UWAGA:

a)
b)

c)

fir

Certyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą byÓ ważne w dniu
składania ofert.
W przypadku braku waŻności złoŻonego Wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres
realizacji zamowienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Węglokoks Kraj Sp. z o.'o' KWK
,,Bobrek-Piekary"41-905 Bytom uI' Konstytucji 76 aktuatny/e obowiązujący/e certyfikat/
dopuszczenie. Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez
Wykonawcę w ofercie.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktÓry stracił ważność
po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. b), zawarcie
umowy będzie niemożliwe z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy.

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik nr 2 do S|WZ
Nr

spravw: PRZZI2602

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY /VA STRO'V'E
INTERNETOWEJ POD ADRESEM; httos
.biz
Dostawa węży wysokociśnieniowych, hydraulicznych, nieokutych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr. mat. 2S1-B).

UWAGA

!

WYPEŁNIoNY' WYDRUKoWANY i PODPISANY PPzEz osoBY REPREZENTUJĄCE WYKoNAWCĘ
FoRMULARZ oFERToWY NALEżY D6ŁĄcZró- Do SKŁADANEJ oFERTY W WERsJl PAPIERoWEJ.
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Załącznik Nr 2a do SIWZ

ZAŁAGZNIK Do FoRMULARZA oFERToWEGo - DoDRTKowe ośwnoczerun I usrłlerun
1. \Ałkonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty wspolnej kazdy \ĄĄlkonawca składający
ofeńę wspólną oświadcza:

1) podałem cenę ofeńowąoraz stawkę jednostkową'
w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,

2) akceptuję proponowany

3)
4)
5)

'

6)
7)

ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą poniesione

przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia

naleznego

na podstawie Llmowy, ktÓry wynosi do 60. dni kalendarzowych od daty wpływułakńry do Zamawiająceio
wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przeómiotu zamówiónia potwierdźonelo
przez Zamawiającego.
oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie naruszi praw osÓb trzecich,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określone w SlWZ szczegÓlnoŚci
w SzczegÓłowym opisle przedmiotu zamowienia oraz lstotnych-postanowieniach umowy,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, które zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' oraz
l n stru kcją d la \AlV kon awcÓw,
zamieszczony mi n a stro n ie https ://dostawcyweolokoks.coiq.bizl,orazŻe w przypadku zautarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po
stronie Wykonawcy 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 finansowejzapewniającejwykonanie zamÓwienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlonej działalnoŚci lub czynnoŚci związanej

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

3' oświadczam,że:.
a) nie zalegam

z

uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
b) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem \Ą/ykonawcÓw, ktÓrzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje

zaspokojen ia wie rzycie i popzez kwidację majątku u padłego'
Działając w imieniu WykonawcyAAłkonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:
l

4.

1)

li

jestem:*

tr

czynnym podatnikiem podatku od towarÓw

i usług o

numerze identyfikacyjnym NlP:

ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,

tr
2)

zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw

i usług

moim właŚciwym urzędem skarbowym jest:

nazwa:

adres

5.

w
*

.\

k

posiadam status:'

tr
tr
tr
tr

mikro przedsiębiorcy
małegoprzedsiębiorcy
średniegoprzedsiębiorcy
dużego przedsiębiorcy

rozumieniu ustawy

z

w transakcjach handlowych.

dnia

8

marca 2013

r

o

przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom

wybrać właściwąopcję

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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6. oświadczam,żejestem związany ofeńą przez okres

60 dni.

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt.
Nazwa nr dokumentu

(oŚwiadczenia):

SIWZ

nr strony w ofercie

1.......

2.
3.

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

l

5.

...

.

6.......

7.
B.
9.

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

10.... ...

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

)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOVVYCH OFEROWANEGO

PRZED MloTU zAMoWtENlA,sPEŁNlENlA WYMAGAŃ PRAWNYcH, wyxłz
zAŁĄczoNYc H Do KU M ENToW PoTWl ERDzAJĄcYc H sP EŁN lA N iE P RzEz
o F ERoWAN E DOSTAWY VVYMAGAŃ o KREŚLo NYć H PRzEz zA MAWIAJĄc EGo

'

A. Parametry techniczno - użytkowe oferowanego pzedmiotu zamówlenia:

Dostawa węzy wysokociśnieniowych, hydraulicznych, nieokutych dla potrzeb WĘGLoKoKS KRAJ
Sp.
z o.o.KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr. mat. 2S1-B).

te

Wyszczególn ienie parametrów

L.p.

oferowane przez
Wykonawcę

TYP 2SN Q 1O 33OBAR WYS/CI
ANryELEKTROSTATYCZNY

N 2XOPL HYDRAULICZNY

TYP 2SN Q 12 275BAR WYS/C
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 2SN Q 19 21sBAR WYS/C
ANTYELEKTROSTATYCZNY

N zXOPL HYDRAULICZNY

TYP 2SN Q 25 165BAR WYS/C
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 4SH Q 31 325BAR WYS/C
ANryELEKTROSTATYCZNY

N 2XOPL HYDRAULICZNY

TYP 4SP Q 1O 445BAR WYS/CI
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 4SP Q 12 415BAR WYS/CI
ANTYELEKTROSTATYCZNY
TYP 4SP Q 19 350BAR \
ANTYELEKTROSTATYCZNY ^/S/Ct

4XOPL HYDRAULICZNY

9.

TYP 4SH Q 25 3BOBAR WYS/CI
ANTYELEKTROSTATYCZNY

4XOPL HYDRAULICZNY

10

TYP 2SN Q 31 125BAR WYS/CI
ANTYELEKTROSTATYCZNY

2XOPL HYDRAULICZNY

1

2.

3.

4.
5.
6.
7
8.

N 2XOPL HYDRAULICZNY

N

4XOPL HYDRAULICZNY

4XOPL HYDRAULICZNY
4XOPL HYDRAULICZNY

B.

Przedmiot ofeńy spełnia następujące Wymagania prawne:
oświadczam, że oferowany towar jest wolny od wad prawny ch i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych i niemajątkowych, znakÓw handlowych, patentÓw praw autorskich osÓb trzecich oraz jest
zgodny ze złoŻonąofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw
własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamÓwienia zobowiązuję się przystąpić do s[rawy
niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a takze ponieŚÓ wszystkie kósztyz tym związane,'
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, których
[raw-a zostaiy

-

naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie pzez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego'
1-o-Świadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemńych wyrobiskach zakład-Ów
gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń _ zgodnie zZałącznikiem Ni 4 do SIWZ.

2.

Karta katalogowa I Karta charakterystyki produktu

!Strona/y oferty...

!Strona/y ofeńy
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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3. CertyfikaUy w zakresie ceńyfikacji dobrowolnej wydany/e przez jednostkę ceńyfikującą

potwierdzającyle, Że dokładnie oznaczonyle wyrób/wyroby będące przedmiotem zimÓwienia jesVsą
zgodny/e z normą PN-G 32010:2012, (dany/e typ/typy) moze/mogą być stosowany/e w pooziómnyc'h
wyrobiskach zakładów gorn iczych.

!Strona/y oferty
D.

...

oŚwiadczenia:

---oświadczam,

Że informacje znajdujące się na stronie/ stronach
informacje
będące tajemhicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow uśi"*y'.oni"
9!a1owią
16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z2O2ór. póz. ,1913),tj.
śpełniają

łącznie trzy warunki:
1) informacja ma charakter
.. (techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa u b posiada wa rtoŚć gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomoŚci publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
l

Faktyczne okolicznoŚci potwierdzające zasadnośĆobjęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad
Ad
Ad

**
***

wpisać własne dane
wypełnić jeżeli dotyczy

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaŻnionych)

ł

p
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

oświadczenle dotyczące pzedmiotu ofeńy

1)

Wykonawca, a W przypadku oferty wspÓlnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa iadres)
2) Nazwa oferowanego wyrobu:
(n azwa,

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

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia

I

2.

oświadczam z pełną odpowiedzialnoŚcią, ze wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego

i

Europejskiejw zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach gÓrniózych
w waru n kach istn iejących zagroŻeń.

Unii

ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie
podlegającym zwrotowi.*) lub oświadczam, ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu
**)
zwrotnym tj.: ... .
... ..
(jezeli dotyczy Wypełnia \AtVkonawca okreŚlając rodzaj opakowania)
oŚwiadczam'

..

-) W przypadku braku informacji
o rodzaju opakowania ZamawiĄący traktował będzie opakowanie,
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi'
**) Niepotrzebne skreŚlić

(pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do

,t [ł

sekretaŻ Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 5 do S|WZ

WYKAZ WYKONANYCH/VVYKONYWANYCH

DOSTAW

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

Nazwa i adres Wykonawcy
Data:

Lp

...

Przedmiot
zamówienia

Data dostaw

Wartość
zamówienia
netto zł
(nie dotvczv)

Pełna
nazwa
Odbiorcy
dostaw

(nalezy podać:
dd/mm/rrrr
lub okres
od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr)

Podmiot
wykonujący
zamówienie*
(w przypadku

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego
potencjału)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieć jego odbiÓr.

-

W

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy

w

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzający

nalezyte
wykonanie
dostaw)

kolumnie Data wykonania wpisaÓ

,,do nadal''' podając wartość(nie dotyczy) zrealizowanego dotychczas zamÓwienia

Do WYkazu nalezy dołączvÓ dokumentv potwierdzaiace, ze podane w wykazie dostawv zostały
wykonane należvcie lub są wykonvwane nalezycie

W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, \Ąłkonawca składający ofeńę zobowiązany
]
jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi oó ie'alizac;izamowiónia,
w szczegÓlności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykoniniu'zamówienia

(pieczęc i podpisy osoby/osÓb

u

At

poważ n ionych

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 6 do S|WZ
MiejscowoŚć

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWADczENlE WYKoNAWGY WSPoLNIE UBIEGAJĄCEGo
stĘ o zAMoWlENlE

oŚwiadczam, że:

1)
2)
3)

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz
o.ogłoszeniu upadłościzawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku-upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek nJ uoózpiecz'enie śpołeczneizdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na iaty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośÓ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

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

Wypełnia każdy z Wykonawców wspóInie składających ofeńę.

b

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 7 do S|WZ
PieczęĆ firmowa Wykonawcy
NIP

DATA

oŚWIADczENIE
Niniejszym oświadczamy, ze posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKs
KRAJ Sp.
przekraczĄące wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych

wprzetargu pn'

przetarg nr: ......
przewidywana data otwarcia ofeń:
wysokoŚÓ Wymaganego wadium:

.

o.o.

.

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

z

'

is

data wymagalnoŚci
data wymagalności

wańość
wańośc

datawymagalnoŚci

wańośÓ

data wymagalnoŚci

wartośc

WARToŚc RAZEM
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wiezytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty 1
l
(słownie:
stanowiącej równowańośó wadium, na poczet wadium wymaganego w postępowaniu
pn.: ]
l. oświadczamy, że zaIiczenie wierzytelności na poczet wadiumlwaźamy'za siełnienie
-)
pzez WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktui VAT do
kwoty 1 ] dlatego też nie będziemy naIiczać odsetek za opóżnienie w zapłacie za okres do dnia
zakońc_zenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych
w $ 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęć i podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentowania \Ąń7konawcy)

(pieczęĆ i podpis Dyrektora ds' Finansowych/GłÓwnego

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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OKOKS KRAJ Sn. z o.o.
Załącznik Nr 8 do S|WZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ

.

z o.o.

Umowa
zawarta w

dniu

.
(dalej jako: ,,Umowa''):
' w Piekarach Śląskich pomiędzy
'ut'
41-94.0 Piekary Śl{skie,
oen. j"r'ó!o z:Ętxa, zarejestrowaną
Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ą/ydział^G999odarcży iwpisaną do Krajońego itejestru Sioowego J
1t

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

.. '

Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 0000080618,- Nlb osb-ooo-łb-os,- nróorrl zżooeąóss,
BDo 000012274, wysokośĆ kapitału zakładowego: 173'321'ooo,oo zł, zwaną W treściUmowy

Zamawiającym, W imieniu i na rzecz, ktÓrego działajĘ.

1.

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

2"
a
Firmą:

zarejestrowaną W
... pod numerem KRs .'........
podatnikiem VAT i posia dającą numer
' będącą
identyfikacyjny NIP ...
., REGON
.... wyso koŚÓ kapitału zakładowego PLN.,
zwanąw treściumowy ,,Wykonawc€l'', W imieniu i na rzecz któr eg o działają :
1

2

s1.

Podstawa zawarcia umowv

1'

Podstawę zawarcia umowy stanowią: Protokoł końcowy potwierdzający wynik postępowania o
udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony pń.: Dostawa węży
wysokociśnieniowych, hydraulicznych, nieokutych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021 roku (gr. mat. 25i-8).nr sprawy: pRZZiZilOz
2. ofeńa złoŻona przez Wykonawcę'
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia (slWZ).

s2.

Przedmiot umowv
1. Przedmiotem umowy jest: DostawawęŻy wysokociŚnieniowych, hydraulicznych, nieokutych dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (gr. mat. 251-8).
2. Wykonawca oświadcza, Że Świadczenie przedmiotowej dostawy ódpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slwz'
3. Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym
w ofercie \Ą/ykonawcy'

s3.

Gena i warunki płatności

1.

N

Wartośc umowy nie przekroczy:
1) WańośĆnetto .'.......'......'..'zł,
2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji um owy
2. Suma wartościzamÓwień wystawiony ch pzez Za mawlaJącego nie moze przekroczyc wartościumowy
Wańośc odebranego towaru, ktorą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
3
Ceny jed nostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy
4 Oferowa ny towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i
nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich orazjest zgod ny ze złoŻoną ofertą' W przypadku wystąpien przez
ia
tzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wyni kającym z naruszenia osobę
praw
autorskich, praw własności prze
lub know-how przez p rzedmiot zamÓwienia, \Ąfukonawca

\ ł^ dI-,

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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5.

6'

7.

KS KRAJ Sn. z o.o-

zobowiązuje się przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze
ponieŚÓ wszystkie. koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przezZamawiJjącego na
rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
WańośĆumowy netto zawańej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., w tym lub aukcji eleitrońiczne1

(art.70kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opiaty celno-gianiczne, kbszty dostawy
do magazynów Zamawiającego łącznie zubezpieczeniem na czas transpJrtu oraz koszty oparowanii
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji
umowy'
Zamawiający, pomimo dochowania naleŻytej starannoŚci, z lwagi na cńarakter prowadzonó.;
działalnoŚci nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W pizypadku, kiedy zrealizowanź
faktyczna wartośc umowy netto będzie niŻsza odwartoŚci netto umowy, ńryton"'cy nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze'z
tytułu"niezreatiźowln'e,
częŚci umowy.
W sytuacjach powodujących koniecznoŚc odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Arlkonawcy,

ZamawiĄący obciązy \AĄlkonawcę kosztami transpońu w wysokości poniesionój'pź"=zamawia.1ącego.
Dla określeniailoŚci oraz terminu dostaw, Zamawiijący składać oęoźib \A/ykonawcy 'stósowne
zamÓwienia. Uwaza się za skuteczne następujące formy sposoby przekazywania zamÓwień
\A/y kon awcy przez Zamawi ającego:
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamÓwienia faksem lub
3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
9. W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane bĘdą
w'Portalu Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona pst
z automatycznym. wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowania zambwienla na adies poózty
elektronicznej Wykonawcy. Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykońawci.

8'

i

Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

10. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury. Faktury niespełniające wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przez Zamawiającego,
11. Faktury zarealizaĄę przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie-Zam}wiającemu w terminie
wynikającym z właściwychprzepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedńiotu zamÓwienia
potwie rdzon ego przez magazy n Zamawiające g o
12. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposób zgodny z nazewnictwem stosowanym

w Polskiej Klasyfikacji \A/yrobÓw i Usług (PKW|U), ponadto nazwa towaru na fakturze powinna ńyÓ
zgodna z nazwą asortymentu określonegow umowie i zamÓwieniu.
13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez \A|konawcę składającego się z wielu podmiotÓw,

wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚĆ wobec
ZamawiĄącego za realizację przedmiotu umowy.
14 W przypadku gdy \Ą/ykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak izobowiązań odbywać się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym' a liderem ..' '..
.Rozliczenia pomiędzy członkami t<onsbrclurń
z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznyih uzgodnień' bez udziału
ZamawiĄącego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje
roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu naleznego wynagrodzenia za realizaĄę
przedmiotu umowy.

15' W przypadku umowy z \Ałkonawcami nietworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
ze wszelkie rozliczenia.z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych nalóznoŚcijak i źóbowiązań
odbywaÓ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawióielem Wykonawcy okreŚlońym
w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi\AĄkonawcamiz tytlłu
realizaĄi umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień,'bbz udzlału Zamawiająóego
a dokonana pzez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego vrofercie i/lub umowie przedstawicióa
\ĄĄlkonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotow będących Wykonawcami z tytułu naleznego
wy n a g rodze nia za rea izację przed m iotu u mowy.
16. Fakturę nalezy wystawiÓ na: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 4'|-940 Piekary śląskie,uI. Gen.
Jerzego Ziętka z dopiskiem w treŚci - dot. KWK Bobrek _ Piekary, Ruch e-ourei( i pizesłac na
powyzszy adres,
17. W
.przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu'
18. Wykonawca jestzobowiązany do dołączenia dowystawionejfaktury kopię dokumentu, o ktorym mowa
ry ust. 11 , a na podstawie którego została wystawiona faktura.
19. Faktury muszą byc wystawione w języku iw walucie polskiej, zawieraĆ numer umowy, pod
ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez
zim'awiaiącego
oraz numer zamÓwienia.
l

t
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20. Wszelkie płatnoŚci dokonywane
\A/ykonawcę na fakturze'

będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez

2'1' Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. ńrynuóża się stosowanie zaliczek
i przedpłat.
22' \Ąń7konawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejności na poczet
naleznoŚci głownejwskazanejw tytule przelewu (art. a51 s 1 Kc nie stosuje sięl.
23. Numer rachunku rozliczeniowego \A/ykonawcy będzie wsłazywany kazdórazówo tylko iwyłącznie
na
fakturach.

24. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tylkb i wyłącznie
{opr.ez złozi.eńe zamawia;'ąieńu
faktury korygującej.

25. Rozporządzanie wierzytelnoŚciamiwynikającymiz umowy (naleznośc głÓwna, naleŻnoŚc
uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tyń w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciążenie, zbycie) wymagają pisemnej zgo{y Zamawiającego pod
rygorem
niewaznoŚci'
26. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o.,, , " ' '
-_
27.
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni raleńóarzowycn óo daty jej dostarczenia
do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niŻ w terminie płatnościfakturypienvotnej' '
^^
28. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemńycn wierzytelnościwymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje st<utet< z cńwilą'doręczenia oświadcźeniópzez
Zamawiającego o potrącen iu.
29. Strony ustalają jako datę zapłaty pzez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
30. Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowaĆ płatnościza faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, Żw' split payment'
31. Wykonawca oŚwiadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla
ktÓrego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' _ i'rawo bankowe (Dz. U. zzOżo r.
1896 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \A/ykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony
do złozenia zawiad_omienia, o ktÓrym mowa wań. 1 17ba $ 3 Ustawy z dnia zo sier|ńiai997 r. brdynacji
podatkowa (Dz.U. 2020r. 132S t.j)
33' Zamawiający oŚwiadcza, Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze
identyfikacyjnym NIP 653 000 48 65

34. \Alkonawca oświadcza, Że:
jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
35. Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jeśt
zobowiązana do poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmian/ '
36. Zamawiający oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest: P|ERWSZY MAZowlEcKl

URZĄD SKARBoWY WWARSZAWE, UL. ALOJZEGO FELIŃsKiEGÓ zA, ot-st3 WARsZAWA.

37. Wykonawca oświadcza, Żejego właściwymurzędem skarbowym jest :...
38 W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.'
39. Zamawiający oświadcza, Że posiada status dużeqo przedslebiorcv w rozumieniu ustawy z'dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjach handlowycń (Dz.U.
2020.935 t.j.).
40. \AĄlkonawca oświadcza, Że posiada
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B
przeciwdziałaniu
2013
r'
o
nadmiernym
opÓŹnieniom
w transakcjach handlowych (Dz'U.
TT9a
2020.e35 t.j ).
41. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowaĆ drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktorym mowa
w ust. 39,40 powyzej.
42' w przypadku opóznień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji'

status

act
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1.
2.
3.

Termin obowiazvwania umowv

Umowa obowiązywac będzie
ZamÓwienie nie moze byÓ doręczone pÓzniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Termin realizacji
dni od daty wysłania zamÓwienia drogą ót'ertroniczną.

dostaw

s5

Gwarancia i postepowanie reklamacvine

1'
2.
3'
4'

5.
6.

\Ałkonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji na okres: .......
miesięcy licząc od Jaty
dostawy przedmiotu Umowy do magazynu Zamańiającegb.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przepr'owaóza postępowanie reklamacyjne.
Termin zapłaty za dostarczone, objęte postĘpowan'iem reklamacy;iiym towary, zostaje
wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, ZamawiĄący złoŻy \Ątlkonawcy
pisemną reklamację. \Ąłkonawca zobowiążany jóst w terminie-oó g oni roóóczycn,'poo
rygoreń
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzieliĆ Zamawiaiącemu
oopóivieóii
li'ó'n"j
czy reklamację uznaje i wskazaÓ sposÓb jej załatwienia. Bieg terminu ,ózpocrynL od dnió
po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez Zamawiającegon"śtępn"go
ret<iamaćii
do \A/ykonawcy.

Po stwierdzeniu koniecznoŚciwycofania z użytkowania dostarczonego towaru z powodu wad
zostaną
przeprowadzone oględziny w obecności przedstawiciela \AĄkonawcy'
W przypadku uz-nania reklamacji Wykonawca zobowiązóny jest dostarczyÓ, w terminie do 3 dni
roboczych od daty. uzn_ania reklamacji, towar wolny od iładl
[od rygorem ń"iic'"nia r."r-uńo'"nv.ń

zgodniezzapisamigl0.

7. W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zleciÓ wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
8. W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
9'
1.

_
?3.

4.

\AĄlkonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w'terminie do 3 dni roboczfch od powzięcia
wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określoneprzeź zamawiaią"bgo
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami lb.
$
\ĄlsokoŚc kosztow badań określikazdorazowo specjalistyózna jednostka badawcza.
\AĄlmieniony w ramach gwarancji towar winien zostaÓ objęty nową gwarancją na takich samych

zasadach jak przedmiot Umowy.

s6

Badania kontrolne
Zamawiający zastzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego z!óonosci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi bńz w-yoanymi

certyfikatami przez:
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze lub
3) laboratorium badawcze posiadające.potwierdzenie kompetencjiwydane przez jednostkę uprawnioną
do certyfikowania wyrobów, uprawnione do badania towarow śtańowiących pzedmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw oń.;{tycń kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu "roboczym iicząc od daty
zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy pańii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym
3) magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana probka towaru,
4) terminie pobrania próbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednoczeŚnie Jednostkę,
ktÓrej zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania probki towaru
do badań kontrolnych, w sposób uniemozliwiający ingerencję osób trzecich odpowiada Z.amawiĄący
'
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobńraniu'próbki towaru do badań oraz jejoznacżćnia
w dogodny dla niego sposÓb.

i Zamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
grganizowanym i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o t<tbrej mowa W ust. 1.
_
'się
5' Z pobrania prÓbki towaru do badań. kontrolnych spóządza
stosońny proiokÓł zawierający,
'
co najmniej, informacje określonew ust' 3, ktÓry podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej'i Magazy"nówej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel \A/ykonawcy umowy.
\A|konawcy

K Ct'
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Protokoł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. orygin ał zatrzymuje
Zamawiający, a.jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel \Afukonańcy o'becny przy
ióoieraniu prooór
towaru do badań'
7
W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela \Afikonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do badań,
protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego póopisu, a \Ą/ykonawcy
nie pp21lśńóuió
prawo wniesienia zastrzeŻen dotyczących sposobu jej pobierania.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymieniońej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem
odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚÓ i nazwę przekazanego do badań towaiu oraz nazwisko
i imię osoby
odbierającej probkę do badań.
W przypadku wydania. przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośćprobki towaru z-wymaganiami określonymi ust. 1,
ZamawiajBcy
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie \ĄĄlkonawcę, drogą elektroniczną.
'10' W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o których
ńowa w ust. 9:
1) Wykonawcazobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie,
licząc od daty
powiadomienia,_towaru wolnego od wad w ilości rÓwnejwielkoŚci nierózchodowanejdostaw,
o xtorej
mowa w ust. 3 p\L 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami
10, ź
s
zastrzeŻeniem ust. 12,
2) \Alkonawca, na-podstawie faktury wystawionej pzezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego
do
badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego oóciania oraz ich pze[rowadzenia
iwydania opinii,
3) Zamawiający moze zlecic, powtÓrne badania kontrolne prÓbki toŻsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
4) \A/ykonawca ponosi koszty towaru zużytego do powtornych badań, o których mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania óraz ich pr'"pro*idzenia iwyoinia oiińii,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,

'

B.
9.

11.
12.

13'
14.

ń

5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktorej mowa w ust. 1 mogą stanowic przesłankę do odstąpienia od umowy źprzyc.yn lezących pó
stronie \ĄĄlkonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pańię towaru.
Towar
obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycżnejjebnostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz \AĄkonawcy jego transpońem i na jego koszt'
W przypadku ujawnienia' potwierdzonej opinią specjalistycznej jednóstki badawczej, o ktoĘ mowa
w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego zmagazynu oraz fodjęciu
pzezZamawiającego decyzji o demontazu i wytranspońowaniu tońaru z dołrr kopalni, ńosźtimi
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie \ĄĄlkonawca na podstawie faktury
wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw
Wczasie realizacji umowy ZamawiĄący zaslrzega sobie prawo do prżeprowadzóńia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno organizacyjnych
oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z posiadany mi przez \A/ykonawcę ceńyfikatami'
W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprÓcz upoważnionych przedstawicieli-Zamawiającego mogą
uczestniczyÓ, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwnieŻ przedstawiciele akredytowańej
ieonojtki
ceńyfikującej'

s7

1.
2'
3.
t5.
6'
7.
8.
9'
Ą

Ril

Obowiazki Wvkonawcv
\Ąłkonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zarnowienia zgodny ze złoŻonąofertą.
Dostarczenie prz9z Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez ZamawiĄącógo miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 dó 13.oo, chyba, ze uzgoóniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostać wydany ZamawiĄącemu w opakowaniu zwyczajówo przyjętym
dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
Wykonawca dostarczy przedmiotzamÓwienia transpońem własnym i na kosztwłasny do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - piekary, Ruch Bobrek.
Towar winien byÓ oznakowany W sposob umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
\Ątlkonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczony ch przóz\łrykonawcę. Kosziy
odbioru
powyzszych odpadÓw ponosi Wykonawca.
Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
ZamawiĄącego z nalezytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania ńalezytej staranności,
z uwagi na charakter prowadzonej działalnościnie zapewnia realizacjizamÓwienia w pełnym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚcizamawianych towarÓw w ramach pośzczegÓlnych
pozycji asońymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb z zastrzezeniem]
ze całkowita wartośćdostaw nie przekroczy wartości umowy orazŻe ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
o przygotowaniu towaru do dostarczenia, \Ąfikonawca zobowiązuje się powiadomic Zamawiającego
z odpowiedn im wy pzedzeniem.
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska

,l

r str.26

10.

Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac \A|konawcy do wiadomoŚci pisemnie,
faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawńienia.
Ękonawca Winien
w ciągu 3 dni roboczych od powiadomieniazĄąc stanowisko, co do brakow
w towarze.

11. Jeżeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie
niedostarczony.

to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za

12. Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, \Ą/ykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobÓw sporządzone W języku poisńim dokumenty, potwierd-zające
spełnienie przez
dostawy wymagań okreŚlonych'prżez Zamawiającego:
'puedmiot
Przy każdej dostawie/usłudze/rebesłdbuł{ewlan4:
_ Dowod Wydania Materiału (WZ)'
- Swiadectwo kontroli jakości,

- Deklaracja zgodnoŚci,
- Karta Gwarancyjna.
\A/ykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Pońalu Dostawcy
WĘGLoKoKSKRAJ Sp. z o.o.
dowodow dostaw oraz dołączania wydrukÓw do kazdej realizowanej óostawy.
13 Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wlicz'ony jest w cenę towaru.
14. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwroinyctr własnym transportem i na własny
koszt'
15. Zamawiający powiadomi \Ą/ykonawcę drogą faksową lub elóktronicznąo mozliwoŚci odbioru opikowan
w terminie:
1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - (jezeli dotyczy)
2) do 1B0 dni od dnia przyjęcia towaru - doiyczy bębńÓw po linach, t'auacn iprzówodach- (jezeli
dotyczy)
16. JeŹeliWykonawca po upływie 70 dniod dnia powiadomienia o mozliwościodbioru opakowań
zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, ZamawiĄącv ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy
zgodnie z cennikiem przewoŹnika,
2) utylizacji opakowania zwrotnego na koszt \Ąfukonawcy.

1.
2'

3.
4.

na koszt

\ĄA7konawcy,

s8

Obowiazki Zamawiaiaceqo
Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zańowien, ktore będą podpisywane lub przekazywane
bez podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez ósoby upowaznione ze btrony
Zamawiającego.
ZamÓwienie winno okreŚlac:
identyfikatoryumowy,

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

zamÓwienia

Ze strony ZamawiĄącego osobą odpowiedzialnąza realizację umowy są osoby wymienione

w zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.

Zabezpieczenie środkow technicznych związanych

z

rozładunkiem i magazynowaniem.

se

Zakres zeczowv pzedmiotu umowv
Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem nr 1 do slWZ
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Kary umowne i odszkodowania
W razie niewykonania lub nienałezytego wyxonania rlrnowy:
1 ) \A! konaw ca zobowiąza ny jest zapłaciÓ ZamawiĄące m u kary
u mown e
a) w wysokości 10% wartoŚci netto niezrealizowanej częściumowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada vtryt<-onjwóa, w tyń 'frzypaoru
nie mazastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dnia-odstąpiónia od
:

umowy,

b) w wysokości 10% umownej wartości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo W niezrealizqwanej
częścizamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamówienia z powodu okoliczności, za
ktÓre
odpowiada \Ąłkonawca,
c) w wysokości0,2oń u mownej wartości netto towaru o kreślonego kaŻdorazowo
w zamÓwieniu, nie
w terminie za
roz
dzień zwłoki l
do dnia dostarczenia
fU,

N

{

n
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s z
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%. W przypadku
definitywnego braku realizacji zamowienia lub jego części,w sytuacji goy nie odsiąpiono od umowy,

kara umowna równa jest wańoŚci niezrealizowanego zamÓwienia' Źj oetinitywńy brak realizaćji,l
zamowienia lub jego caęściuznaje się w szczegolności oświadczenie Wykonawcy ó odstąpieniu
oó
realizacji zamÓwienia lub jego częŚci oraz sytuację, w ktorej kwota kary ómowne; z tytułu
w realizacji zamÓwienia lub jego częŚci osiągnie wartoŚÓ ńiezrealizowanego zJmowieńia iurrilugo
części.
d) w wysokości 0,2o/o wartoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty
dzień
w $ s usi. g,
. zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których

źĘńi

w wysokości 0,27o. wańoŚci netto podle-gającego_ wymianie towaiu za kazdy-dzień-włoki
(w przypadkach określonychw s 5 ust. 5 lub 7 oiaz w $ 6 ust. 10 pkt
1),
2). Zamawiaj ący zo bow ąz u j e s ę z a płaci c wyTo n
wn e
a) w wysokoŚci 107o umownej wartoŚci netio towaru okróŚlonego kazdorazowo w niezrealizowanym
zamówieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwienia z powódu okoliczności, za
ktÓre odpowiada

'o*.

e)

i

2

4.
5.

6

:

ZamawiĄący,
b) w wysokości0,1% umownej wartoŚci netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
9 ''- '
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Wrazie opÓznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwie nia, Zamawiający uprawniony jest
do
1_abycia

3

awĘTĘffi

i

u innego kontrahenta towarÓw, których ilośĆodpowiada iloŚci towarow, źóo.t"r"'enień
ńtorycn

\Ąłkonawca się opÓznia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany
."nę wyŻsząod ceny
wynikającej zwiąŻącĄ Strony umowy, Zamawiający obciąŻy \Alkonawcę rózni,"ąio'i{o.y
'"
óeną, pó
ĘkiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązująci w umowie.
Zamawiający niezaleznie od.zastrzezonych kar umównych ma prawo domagania się od \AĄlkonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartościdktycznie' poniesionyc_'h strat oraz utraconych

korzyŚci'
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 plzez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającejo wśzystt<ie informacje niezfędńe dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczĘcią imienną oraz 1rmową, lub
2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytow-egó, potwiórdzoną pisemną informacją
Zamawiającego, przekazaną \Alkonawcy lub
3) datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej,
potwierdzoną w sposób opisany w pkt. 1.
Zanaliczaniekarumownych' oktÓrych mowawust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jestbranzysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie'

s11
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Wsytuacji,kiedynieodstąpiono"modstąpiĆodrealizacjizamÓwienia
1przyczyn lezących po stronie \A/ykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami

$ 10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
1) otrzymania pzezZamawiĄącego oświadczenia \Ą&konawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania pzez Zamawiającego oŚwiadczenia \Ąkonawiy o odmowie wymiany partii towaru, co

_ do ktÓrej \AĄlko n awca uznał r oszczen ia re kla macyj ńe Zamawiająceg o,
3) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklama_cji wyliczona zgodnie z ,l0 ust.1 pkt
$
'l
lit. d, osiągnie 10% wańoŚci reklamowanego towaru,

4) gqy kwota kary umownejz tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z $ 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wańościreklamowanego towaru]
innego kontrahenta towarÓw,

-. nabycia przez ZamawĘącego
5)

2.

za skuteczne.
3

u

W iloŚci wyspecyfikowanej
się
opÓŹnia.
Ękonawca
^
odstąpienie Zamawia1ącego od realizacji zamÓwienia z prźyczyn lezącyci"r po stronie \Ą/ykonawcy
ZamÓwienia, pzekazane w kazdej z form przewidzianych dia przekazywania zamÓwie6 uwaza sii
w niezrealizowanymzamÓwieniu,

Dopuszcza

się

odstąpienie

od

z ktÓrych dostarczeniem

realizacji zamÓwienia

po

uzgodnieniu między Wykonawcą

a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.
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Zamaw.i.ającemuprzysługujeprawo*ffiunc(odteraz)wprzypadkunaruszenia

przez \ĄĄlkonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powśtaniem zagroŻeniź
oózpióczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, Życia pracownikóń.-Prawo to Zamawiaj;.y
ń'"
;'["'ywaĆ w ciągu 30
dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci onaruszeni, p,rr'eź'\AĄlkonawcę

|izepisow prawa

K ct
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skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń' W takim przypadku \Alkonawcy przysługuje wynagrodzenie
naleŻne mu z tytułu wykonania częściumowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)

w przypadku:
1) utraty przez \A|kolaYcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci
objętej
przedmiotem zamówienia, jezeli przepisy prawa nakłaóają óbowiązek ich posiadania
ZamawiaBcemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy'eX nunclod teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, określonegoW odrębnym oświadczeniu,
w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwość wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw proo-ut<c1i luń'pótenc.;ału
tuozriegolo
sa modz iel nej real izacj i przez ZamawiĄącego świadczeń objętych u mo*ą.
-.
2) zmian w strukturze.organizacyjnejZamawil;ącego, skutku;Ąi:ój tym, ze świadczenie objęte
umową
nie moŻe byc zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn leŻących postronie
\Alkonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez \A/ykonawcę
od realizacji umowy w całoŚci lub w częŚci
b) nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb
niezgodny ze sposobem okreŚlonym w umowie, skutkująóym iym, iz uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celÓw planowinycll przez Zamawiającego'
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3

Ochrona danvch osobowvch
\Ałkonawca iZamawiający zobowiązani są oo ocrrrony uoostępnionych danych osobowych,
w związku z realizacjądostaw, w tym do stosowania organizacyjnyin i techńicznycn sróot<ow ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach inforńatycznyćn'zgodnie z zapńami prawa a
w szczególności z ustawą z dnia 'l0 maja 2018' o ochronie danychbsobowych (Dz.U.2o19.1781 tj. z
dnia '19'09.20'19), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady luej zorolo79 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzińiem danych osobowych i
w-sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca iZamawiilący
są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanychprzez
-zobowiązani
polski organ nadzoru lub unijny
organ dorad czy zĄmujący się ochróną danych bsouowycil ootyczĄcycn
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i ZamawiĄący oświadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamowienia/umowy znająpizepisy doiyczące ochróny
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniajĄóe do pizetwarzania danycń
osobowych.

4.

Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane wzwiązku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy-dozostiną wykorzystane
wyłącznie w celu realizaĄi przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niózbędne
jej reaiizacii, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stńn umońy.

s{4
Pzetwazanie danvch osobowvch

Zgodnie z art' 13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia parlarrrentu nlropejskiego iRady (UE) 20161679
zdnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w zńąuuzprzetwazaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oiaz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
_nooo,
1ogotne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego oile.1
Zamawiający
informuje, iz:

1'

2'
3.
4.

6

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich
przy ul.
J. ziętt<a, wpisaną do Rejestru PrzedsiębioroÓw
-gen'
prowadzonego pra?| -(41-94o)
Rejonowy W Gliwicach,
X \ĄĄldział Gospodarcźy Krajowego itejestru
-Sąd
Sądowego' KRs 0000080618,
kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiych, podatnitiem od towarÓw
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653_000-48_ó5, Reoorrl:zzo034633; BDo
Ly:ł^u.g
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalejAdministraiorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w węor-o(oKs KńAJ Sp. z o'o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskrij.pl, tel. 32 T1g j6 6Z
P.rzebł'tarzanie przeka-zanych przez Wykonawcę oanyón osobowych może dotyczyĆ reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane \rWkonawcy są rÓwniez przettuarzane w celu zapewnienia komunika cji między stronami,

dokonywania analiz ry nkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktów
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia iwin
dykacji naleŹności
w oparciu o tzw prawnie uzasadnione interesy Ad min istratora określonego
w ań. 6 ust. '1 lit. f) RoDo
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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5.

6'

Przebł,tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania
ciązącęgo na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlności z ustawy ó podatku
oocńooówyń
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy pr?Wo góologicznel gÓrnicze, ustawy [odeks
karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości nJpodstawie art]6 ust. 1 lit. c1 nbóo'
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym
z realizacjąpowyzszych
celow. Administrator moze udostępniÓ dane \Arlkońawcy osobowe innym odbiorcom
swiad;ącym usi'lgi

z

7

'

8'
9'

zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' óane będą równiez udostępniane podmiotom
upowaznionym na. podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom pr.etwaz'J1|"ń
;-kiJł;;
Administrator zawarł umowę o powiezeniu pizetwarzania danych osobowych,
w
niezbęonyń
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
'akiesie
Dane osobowe . Wykonawcy będą przetwarzane W. okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą prżecrlówywańó
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
\A/ykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawó do przenoszenia
danycrl' órłńd
wniesienia sprzeciwu.

Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych
osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o.: adres; 41-905 ńytom, ul' xonśiytuc;iź6 adres
e_ńail:
iod@weglokokskraj'pl tel'32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu oinrony oanyćń
ósobowych, ul. Stawki
'
2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻprzeMlarzanie Pani/Pana d'anych o'obo'y"ń
ń"*.r" przepisy RoDo.
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r"rno*

W trakcie realizacji
ia przepisÓw prawnych
w zakresie ochrony Ś.rodowiska oraz zapisow lnstrukcji dla ń|konawcÓw oboriiązującej
w węol-oxors
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostiwcy-*eglokoks.coig.biz t.
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Zasadv etvki
1. Wykonawca olaz Zamawiający nie moze nartlszae poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy iakze pracownikÓw,
.
przedstawicieli \Ałkonawcy
oraz innych osÓb działających w jego imieniu ll;b n; jego rzecz i odnosi się
w szczególnoŚci do zachowań, ktÓre mogą prowadziĆ do:
'l) popełnienia przestępstw określonych W ań. 16 ustawy z dnia
28 pazdziernika '2oo2r.
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŻbą l*ry
(Dz.U. 2 2019 r., poz. 628),

2) popełnienia c-zynÓwwskazanych w ustawiez dnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22020 r. poz.1913 tj).
2' Wykonawca oraz^Zamawiający winien zapobiegaĆ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
'lub
przedstawicieli. Gwarantują i zobowią1ują się, ze nie wręczały i nie Wręczą zadnej
darowżny
'prowiz;i
prowżji; jak rÓwniez
zgadzały
się
i
nie
zgodzą się nó zapłatę
pracownikow1 lub
.nieprzedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem pbstępowania'i/lub umową.
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och rona. taiemn ic prz.edsiebiorcv. zachowanie poufności

1.Stronyzobowiązująsiędozachowiy66,organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie- W związku
*yloąy'ańiem Óinówy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony w Umowiei
' a takzedo zachowania
w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienieosobom trzecim lubwykorzystanie ich przezStrony

2.
3.
.
4'

Kil

w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Strońw cźasie obowiązywania lub po
rozwiązaniu Umowy. \Ąłkonawca przyjmuje do wiadomoŚci' ze wszystkie dane będąóa przedmiotem
p .aaz wynikiem przetvvarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZómawiĄą""go.

\Ąłkonawca zobowiązuje się do
Zamawiającego
_us.unięcia dańych będą'cych włJśnością
po rozwiązaniu
przy
czym
Wykonawca
ma prawo-zacńowac po jednej ropii wszyśtrićn
.Umowy,
-

dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
\Ąłkonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
pze[ltarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajeńnióą Z'amawiającego
i'bez wyrażnej
|9!dv Zamawiającego nie mogą byÓ przez Wykonawcę, ;e!o pracowńit<ow luo ;"ai<ieiolwier osóby, za
ktÓre \AĄlkonawca.ponosi prawną odpowiedzialnose, pożjzakresem Umowy'pi,zebtvarzane,
ani tez
.k9'ygo'ane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób'
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ, jako
foufnej, zadnej informacji ujawnionej mU przez

Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana \ĄĄlkonawcy przed jej ujawnieniem przez
Zamawiającego, lub
2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci prz'ekazana przez'ZJmawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
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jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej

poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne
w następujących sytuacjach

5.

Klauzuli

'l) \ĄĄlkonawca moze w razie potrzeby dzielic się informacjami
związanymi zrealizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizacĘ niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
:

6'
7

'

B.
^
9.

. zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
2) \Afukonawca moŻe ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
- zobowiązani
\Afukonawca moze ujawniac informacje na źądanieorganow państwowych,
3)
gdy obowiązek
przekazania im takich informacjiwynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust' 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
\A/ykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane
w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw ZamawiĄącego ni5 zostaną
ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całości,o ile nie wyni[a to z innych
iośtanowień
jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. ł i s'
lmowy, a
\Ałkonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw techńicznych
iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabózpi""'Jląó
l"'óź"J
n_ieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub ńieuprawnionĄ modyfi'kacją'
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Siron zasady póutnośói Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych t<o-oeksu cywilnego.
s18

Ochrona informacii nieiawnvch

Wtrakciewykonywaniaumowybędąprzestrzeg@syustawyzdnia5sierpnia2O1Or.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 22019 r.

1'
2.
3.
4.
_
5.

1.

sls

Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.

Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe' nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie można zapobieó ini
przeciwdzia łac przy zachowan u na lezytej stara n noŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlności:
a) klęskizywiołowe np' poŻar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transpońu,
i

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania

o

zaistnieniu okolicznoŚci

stanowiącej siłę w.yŻszą, o czasie jej tnłania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznośćsiły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania
[rzeszkody. Zmiana termińu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

s20

Nadzór i koordvnacia
Ze strony Zamawiającego - osobą / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad

::n:i:"::':*':::'iJ
tel.

osobą odpowiedzialną
i

3.

'

Siła wvższa

..

2.

poz.74\t.i.).

...

za

terminowoŚcią dostaw jest:

e_mai,

..... e- mail ...
przesyłanie zamowień oraz sprawowanie nadzoru

.. tel.

........ e- mail

nad

realizacją

...

Ze strony Wykonawcy - osobą / osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad
realizaĄą umowy osÓb jest / są:
tel

e- mail

tel

e- mail

Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej
zmianie
wzakresie osÓb odpowiedzialnych zarealizację umówy, wymagine jest pisemne pbwiaoomienie
drugiej
strony umowy.
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Postanowienia końcowe
1

2

Ewentualne Sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygaÓ polubownie w drodze
negocjacji
bezpoŚrednich'
ZamawiĄący zastrze'ga sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓzniejszego
niz określonyw umowie:
poprzez określenie innego terminu,
1) wpozamÓwieniu
przekazaniu zamowienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą
2)
elektroniczną poprzez
informację o zmianie terminu realizacji zamÓwienia wysłańą e-malle. wsrazu1ącą
iilny niz
pienruotny termin realizacji. W kazdym przypadku mózliwa jest
zmiana ńńińu'reańzacji
zamÓwienia po przekazaniu oŚwiadczenia Pełnomocnika
irzesłanego pi''u', faksem
lub e- mailem.

3

4

5.

b
7

I

r tlt

W przypadku braku mozliwoŚci polubownego rozwiązania spory poddawane będą do
rozstrzygnięcia
p_rzez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego' \Ąkonawca zobowiązany-i9:!
9by_Wszystkie czynnośii iwiązane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego
'przekazanie
zw.rÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' (w tym m'in. uzyskanie
akcepŁcji,
dokumentacji, doręczanie
.korespondencji, prowadzenie uzgodnień)i a takze ń.!vśt'r.i"n czynności
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLóKOKS'KRAJ sp. z ó'ó. wynikających
zzawieranej umowy' kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiaJomieńiem'o!óoy
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony zamawiającegb'
\Ą|konawca oświadcza,ze pod rygorem. natychmiastóńedo odstąpienia przez Zamawiającpgo
od realizacji U1owy bez prawa odszkodowańia, nie będźie zatrudniac w jakiejkolwiet tormje
pracownikÓw WĘGLOKOKS KRAJ Sp' z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związa
nych z realizacją
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw zańawia.;ąiego, wykónujących ni ,.ó"r' tirm obcyóń
czynnoŚci, które na podstawie przepisow prawa pracy uzaśaonii.'ąuóziólenie pracownikowi pzez
pracodawcę zwolnienia od pracy' odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
pzez Zamawiająceg o wiedzy o powyŻszych okol icznoŚciach.
W.sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnejw postaci aneksu do Umowy.
Um-owa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplazacń po 1 egzemplarzu ota razoe;
ze Stron.
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