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OKOKS KRAJ Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawlający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen' Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633; BDO OOOO12274
ad res strony nternetowej : www.weq lo koks krai. pl
Sposob komunikowania się z \Ąłkonawcamizostał określony w dalszej częŚci SlWZ'
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo 69 15oo
i

PROFI L NABYWCY: ad res nternetowy: https ://dostawcv-weq lokoks.coiq. biz
i

ll.

lnformacje podstawowe :
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony
zgodnie z Regulaminem Udzielania ZamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o.o. zwanym w dalszejczęŚciSIWZ Regulaminem.
2. Wyc]ąg z Regulaminu, o ktorym mowa y u9.t 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. w Profilu Nabywcy.

opis przedmiotu zamówienia.

1.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek_Piekary w 2021 roku ( grupa materiałowa 292-1).

2'
3.

Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr f do slwz.

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez

z naleŻytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowanla nalezytej siaran'noŚci
uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizaĄi zamÓwienla w pełnym
zakresie.
ZamawiĄący dopuszcza mozliwoŚc składania ofert częŚciowych na poszczegolne częŚcizamÓwienia
(zadania), ktore wyszczegÓlnia Załącznik Nr 1 do slwz'
Składana oferta winna obejmowac caĘ zakres rzeczowy i ilościowyzadania. Liczba częŚci
zamÓwienia (zadań) wynosi 25.
Zamawiający dopuszcza mozliwośc złoŻenia oferty przezjednego Wykonawcę na jedną lub więcej
częŚci zamÓwien ia (zadania)'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarow W ramach
poszczegÓlnych pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
z zastrzeŻeniem, ze całkowita wartośc dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Ż'e ceny
jed nostkowe poszczegÓlnych pozycji asortymentowych n ie u leg ną zmianie.
Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zam|erzazawrzeĆ umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofert wariantowych'
Zamawiającego

z

4.
5.
6.
7.
9
9.
IV

Termin realizacj i zamówien ia i waru n ki gwa rancji.
1 Umowa obowiązywac będzie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 roku
2. ZamÓwienie nie moze byĆ doręczone pózniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
3. Realizacja dostaw odbywaÓ się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego'
4' Wymagany termin realizacji dostawy: do.'!4 dniod daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na
zasadach określonychw oWRD (ogolne Warunki Realizacji Dostaw).
5. Wymagany okres gwarancji:
- dla krąznikow do przenoŚnikÓw taŚmowych ujętych w zadaniach nr: od 1-16,9_10 oraz 23-25
co
najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamÓwienia przez magazynŻamawiającego.
- dla krąznikÓw do przenoŚnikow taśmowych ujętych w zadaniach nr: óa't-zz co n4mńie; 24
miesiące od daty odbioru przedmiotu zamÓwienia przez magazyn Zamawiającego'
- Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w Załączniku ni g do SIWZ liiotńe postanowlenia
6.
do
umowy.

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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V.
o
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Warunkiwymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie:

udzielenie zamÓwienia mogą ubiegaÓ się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy..

Wykonawcy ,ktÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy w tym okresie, wykonali/
-

wykonują co najmniei dwie dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
posiadania wiedzy i doŚwiadczenia
.

Zazakres dostaw potwierdzający zdolnoścWykonawcy do na lezytego wykonan ia zamowienia Zamawiający
uwaŻa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowią cym przedmiot zamÓwienia, tj. zarÓwno
dostawy materiałÓw tozsamych z przedmiotem przetargu, jak rÓwniez dostawy materiałÓw rodzajowo
podobnych, tj
prz

e n

ośni kÓw taŚmowvch'

ltV przypadku Wykonawcow, przedstawiających waftości wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, w ktÓrym dostawy wykonano, a W przypadku dostaw wykonanych w biez{cym rot<u ilttg
średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa termin składónia ofert. |iV
zwjazku z powyższym waftoŚci wykonanych dostaw okreśtone w waiutacń obcych naleŻy wyszczegolnić
oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

2.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
1) 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 ,,Rachlnku
zysków istrat'' pozycja Przychod netto ze sprzedazy produktÓw, towarÓw i materiałow

2) W przypadku Wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokumentów
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
W przypadku wykonawcow przedstawiających wartoŚć uzyskanych przychodow w walutach obcych
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, ktÓrego'przychody dotyczą, a W przypadku przychodow uzyskanych w bieŻąóym roku wg
Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktorym upływa termin składania ofert.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się
rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg Średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia mieśiącaroku

z

obrotowego

3. Nie zalegania z uiszczaniem

4.

podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskalioniprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
Nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktozy po ogłoszeniu

!'
6.

zaspo koje n ia wierzyciel i poprzez kwi dację majątku u padłeg o,
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamÓwienia,
Dowód wniesienia wadium.

upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ- nie pizewiduje
li

ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentow
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 Wykonawcę warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający
wymaga pzedłożeniawraz z ofertą:
1. oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza
ofeńowego stanowiącegoZałącznik 2i 2a do SIWZ;
2. Rachunku zyskow 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 tĄt<onawcÓw, ktÓrzy
na podstawie przepisÓw odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,
]!l" dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim
3' Wykazu wykonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,
a lezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcÓw wrazz dokumentami potwierdzającymi' ze te dostawy zostały wykonane nalezyciezgodnie
ze Wzorem Załącznika Nr 5 do SIWZ;
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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4. Dla

potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

z

uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na

1) zaświadczeniewłaściwegoNaczeInika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatkow, lub zaśWiadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
właściwegoorganu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofóri,

2) zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek ńa

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji
właŚciwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofeń,
5. Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci:
1) odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencj! i informacji o dźiałatnościgospodarczej,
jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru a w stosunku db osÓb fizycznych oŚwiadczenil
w zakresie nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem Wyt<ońawcow, ktÓrzy po
ogłoszeniu upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postóńówieniem sądu, jezeii ut<ła<i ńie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej
niż 6 mlesięcy pzed upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓW, ktor=y prowadzą
działalnoŚc na podstawie innych dokumentow - ten dokument.
W stosunku do WykonawcÓw, ktÓrych upadłoŚc ogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu - oryginał lub kopia' poŚwiadczona przez
Wykonawcę za zgodnośc z oryginałem Ww postanowienia Sądu.
6. oryginał lub kopia poŚwiadczonazazgodnoŚc z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania ofeńy
w imieniu Wykonawcy, jezeli upowaŻnienie do podpisywania ofeńy nie wynika z prżedstawionycń
dokumentow,

7. JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4,5 składa dokumenty wystawione w kraju, w
siedzibę |ub miejsce zamieszkania. Termin określony w pkt 4.5 stosuje się odpowiednió'

VII.

VIII.

t<torym mó

lnne dokumenty W celu potwierdzenla, że oferowany pzedmiot zamówienia odpowiada

wymaganiom określonymprzez Zamawiającego.
1. Dokumentow / oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do slwz.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1' Wykonawcy mogą wspolnie ubiegaĆ się o udzielenie zamÓwienia' w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie umowy,
2. W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie1 \ĄĄlkonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy
W sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawia)ący będz ie p rowadz ił wyłącz n ie z usta n owio ny m pełno mocn kie m.
3' W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawcow wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczeg Ól nych Wy kon awcÓw składających ofertę ws pól n ą.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofeńę wspÓlnie, do ofeńy nalezy załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
i

Wykonawcow,

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw, (jezeli ich dołączenie
jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,nie
zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i żdiowotne albo, ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,

3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamowienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 6 do SIWZ,
4) umowę regulującą współpracę tych Wykonawców tzw. umowa konsorcium.
5. \Ałkonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazać, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamÓwieńia iub
zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznośc załączyc odpowiednie dokumenty (jeślisą
-mozna
wymagane). JeŻeli jeden z \A/ykonawcÓw spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki
przedłoŻyc tylko dokumenty jego dotyczące.

6' W

przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez WykonawcÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia z treści gwarancji musiwynikać, ze odnosi się ona zarÓwno
do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwniez do wszystkich pozóstałych WykonawóÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia fiezeli dotyczy)'
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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tx.

opis sposobu przygotowania ofeńy:

1.
1)

Ofeńa składa się z:
Formularza ofeńowego składanego w dwoch formach tj.:
a) papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2i2ado slwz,
b) elektronicznej - na pońalu Zamawiającego
F

2)
3)
2.
3.

4.

5.

d

W przypadku rozbieżnościdanych złożonychw formie papierowej z wersją w portalu online,
wiążąca jest ofeńa złoŻonaw formie pisemnej.

oświadczeń i dokumentow, o ktorych mowa w cz. VI _ VllI slwz,
dokumentów / oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do slwz.
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofertę.
olertę w postępowaniu o udzielenie zamowienia naleŻy złoŻyćw oryginale w jednym egzemplarzu.
oferta oraz wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim, a dbkumentylporądzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski iwraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty.
ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załącznikow).

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

6.

oferta, wszystkie oświadczeniai załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych

7.

reprezentowan ia Wykonawcy zgod nie z wymagan iami ustawowymi.

8.
9.
'10
11

12

13

14
15

16
17

X.
1

do

Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
naleŻy załączyĆ do oferty w oryginale lub musiwynikac z przedstawionych dokumentow'
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci ofeńy (przed jej złoŻeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofertę.
Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. oferta powinna byĆ zszyta
w sposob utrudniający jej zdekompletowanie'
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenie.
Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byÓ złozone
w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodnoścz oryginałem przez Wykonawcę lub przez
osoby upowaznione do jego reprezentowania,
Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwień wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego, nie pÓzniej niz w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
TreŚÓ oferty musi odpowiadac treŚci Specyfikacji lstotnych Warunkow ZamÓwienia, pod rygorem
odrzucenia ofeńy, zgodnie z $ 27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Cena ofertowa musi byc określonaw PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena netto.
Cena ofeńowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane z realizaĄąprzedmiotu zamÓwienia.
Jezeli \A/ykonawca zamierza zamieścic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 tj.) nie
pÓŹniej niż w terminie składania ofeń, musi zamieścićadnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze
wskazaniem konkretnego punktu, ktÓrego dotyczy. Dodatkowo w spisie treścinalezy podac numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przedsiębiorstwa nie
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treśćkazdy zainteresowany moze legalnie
poznaÓ' W szczegÓlnoŚci nie mozna zastrzec'. nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących
ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji warunkÓw płatności.lnformacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac przekazane w taki sposob, by Zamawiający
mogł z łatwościąokreŚliÓ zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzezenia będzió
traktowany jako jednozn aczny ze zgodą na włączenie całoŚci przekazanych dokumentow i danych do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach okreŚlonych w ustawie.

Wadium.
Zamawiający Wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokoŚci dla reatizacji całości
przedmiotu zamówienia : 11 300.00 PLN. (słownie: iedenaście tvsiecv trzvsta złotvch oo/róo)'
1) dIa zadanianr. - 1 300,00 PLN (słownie: tysiąctrzysta złotych oo/too),
2) dla zadania nr.9 - 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych oo/roo),
3) dIa zadania nr.12 - 3 000,00 PLN (słownie trzy tysiące złotych oo/too),
6) dla zadań nr 1-3, 5-8,10-'11,13-25- Zamawiający odstępuje od żądania wadium
W zaleznoŚci od ilościczęŚci zamowienia, na ktÓre składana jest oferta, wysokośĆ wadium stanowic
będzie suma wadióW Wymaganych dla poszczególnych częŚci zamówienia, na które Wykonawca
składa ofeńę'
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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2. Wykonawca wnosi wadium

w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) w innejformie zazgodąZaządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o'
3. Termin waŹnoŚciwadium musi odpowiadaÓ co najmniej terminowi związania oferta.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poęczeniacrl, nalezy załączyc do
pozostałych doku mentÓw ofertowych.
5. Wfl1tJ y.1{T w.pieniądzu naleŻy dokonać na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.
o. BGZ BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1o551849 6184 9oóo 0d01 najpÓŹniejdo dnia
godziny składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na pzetarg nr:

i

_

PRzzl2605 pn.: Doslawa krążników do przenośników taśmowyctr dla potrzen
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku ( grupa materiałowa 292-1).

wĘcloxbxs

K9szty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosiWykonawca.

6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przezZamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany
_
.po
7. Wadium wniesione w pieniądzu

rachunek bankowy przed terminem składania ofert.
Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. \Ałkonawca zamierzający złoŻyc wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci śtłaoaoŚwiadczenie
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 mozliwoŚc zaliczenia wierzytelnoŚci na poczet wadium przyjmując zaśadę,iz na poczet
wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci
terminem wymag'alnosci przypadijącym
minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofeń. Po pozytywnej ńeryiir<ac;i i'ion
Finansowy blokuje naleŻnoŚci w systemie. oŚwiadczen ie potwierdz one przez byrektora
ds. Finansowych lub Głownego Księgowego, stanowiĆ będzie dowód wnieśienia wadium i jest
składane przez Wykonawcę wraz z ofeńą przetargową. Wzor oświadczenia dotyczącego wniesiónia
wadium w formie zaliczenia wierzytelności przysługujących Wykonawcy ubiegająceńu śię
o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 8 do slwz.
9. W orzvoad wnoszenia wadium w formie owarancii lub oo reczen przez Wvko nawcÓw wspÓlnie

z

musi

ran

ona

ubiegaiących się o udzielenie zamÓwienia.

10. Wadiym w innej formie niz w pieniądzu musi zawieraÓ bezwzględne inieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium W przypadkach
wymienionych w Regulaminie.
DowÓd wniesienia wadi
- kopie poŚwiadczona Drzez Wvkonawce za
naleŻv załaczyc do oferty '
12. Wykonawca,ktÓry złoŻy ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony
a jego oferta będzie odrzucona.

11.

nośćz orvoinałem -

przez

Zamawiającego,

po wyborze ofeńy
najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego oferta zostałi
wybrana za nĄkorzystniejszą' Wykonawcy, ktÓrego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu żabeźpiecżenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Żądano. Zamawia1ący zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, ktÓry wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofeń.
14. Wadium zwraca się w tej samejformie, w jakiejzostało wniesione'
1 5' Zamawia)ący może zatrzy mac wad u m w r az z od setkam i, jeze
a) Wykonawca odmowił podpisania umowy w sprawie zamÓwienia na warunkach określonych w ofercie,
b) Zawarcie umowy stało się niemozliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
c) Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
d) w przypadku okreŚlonym W punkcie 19.
16. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.
17. Niezwłocznie po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upowazniona ze strony
Zamawiającego odsyła poręczenie bankowe, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na adreś
wskazany w ofercie.
18. Wadium ulegazatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez Wykonawcę po otwarciu ofert
przez Komisję Przetargową.
13. ZamawiĄący zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie

i

Xl.
XI
I

2

li

:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawia)ący odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny- najniższa cena (G)_ waga 10O
ocenie według kryterium zostaną poddan e jedynie
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

oń

nie podlegające odrzuceniu'
str. 5

3.
Xlll'

L

Za najkorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, ktory zaoferuje
najnizszą cenę realizacji zadania'

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

Oferta ostateczna uzyskiwana jest:
1) spoŚrÓd złoŻonych ofert,
2) w drodze aukcji elektronicznej:
a) Komisja Przetargowa moze przeprowadziĆ aukcję elektroniczną, jezeli do postępowania zostaną
złoŻone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aui<cja elektronicznj
zostanie przeprowadzona pod adresem: https://tain3-weqtokoks.coio.-biz/

b)KomisjaPrzetargowa,wtokuaukcjielektróńi@mceny.

dla uzytkownikow systemu zostały okreŚione na sfronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ SP o.o. pod adresem: https://lain3_weoIokoks.coiq.bizl w zakładcó
'

c) W.y_1agania sp11_ętowe

,,Wymaganiaspzętowe''lnformacjedotyczącezanewraz

z zaprcszeniem do udziału w aukcji.
d)W przypadku Wykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną pisemną ofertę.
3) licytacji ustnej - prowadzonejw formie telekonferencji
Wykonawcy , ktorzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowad zonej przezZamawiającego
w formie telekonferencji powinni złoŻyĆ ofertę ostateczną za pośrednictwem faxu lub 'pbcz"ty
elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja przetargowa

przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną, lub
4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
2. W przypadku złoŻenia jednej ofeńy Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje

3.

z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłofertę.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkow
realizacji zamowienia z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę bez względu na ustalony
wcześniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgódnień w formió
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznei (np.: mail, portalaukcyjny)

4. Do

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

nie spełnią warunkÓw udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

XlV. Warunki

1.
2.

XV.

1.

2'
xvl.

1.
2'

umowy:

lstotne postanowienia, ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały określonew Załączniku Nr
I do SIWZ.
Umowa moze zostaó zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeli Wykonawca Wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach okreŚlonychw złoŻonejofercie.

Warunki płatności
Wymagany termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' odbioru przeómiotu
za mowie n ia potwie rdzo n ego przez Za mawi ająceg o.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
Termin związania ofeńą.
Wr7konawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związania
ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
Zawarcie umowy moze nastąpiÓ po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie Niemniej jednak, jezeli Zamawiający uzna to za zasadne, jeśtuprawniońy
do wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuzenie termin u związania ofeńą o okres do 6ó
dni.

xvil Termin i mlejsce składania ofeń:
1.

ofertę należy złoŻyc w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w następującym miejscu

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Plekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76,41-905 Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek
Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarÓwno osobistego składania ofert pzez Wykonawców,
jak rÓwniez składania ich za poŚrednictwem poczty lub kuriera.
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

Nr sprawv: PRZZ|2605

2'

Na opakowaniu

- zaklejonej

kopercie nalezy umieścic nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

,,Postępowanie o udzielenie zamÓwienia pn.:
Dostawa krążników do przenośników taśmowychdla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek-Plekary w 2021 roku ( grupa materiałowa 292-1|.
nr sprawy: PRZZ/2605
Nie otwierać przed dniem
....2021r.
powiedzialnośc
od
za prawidłow e oznaczenie izabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca

3

Oferty powinny byc zarejestrowane

4

nienaruszony do czasu otwarcia ofert.

i

przechowywane W warunkach zapewniających im stan

Wykonawca może przed upływem terminu

5

do składania ofeń zmienic lub wycofac

ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy złoŻyÓwedług takich samych zasad
jak złoŻenie oferty z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA' lub,,WYCoFANI E".
6 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu ofeńy po terminie.
7
W przypadku oferty złoŻone1za poŚrednictwem opeiatora pocztowegó lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓcona na adres Wykonawcy - bez jej
rozpatrzenia.

Przyjmujący ofeńę w sytuacji, w ktÓrej opakowanie z ofertą nosi śladynaruszenia, zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofeń stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję

8

I

o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofeń.

1.

otwarcie ofeń.
otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw
Zzawartościąofert nie mozna się zapoznac przed upływem terminu otwarcia ofert.

XVIII.
2.
3.

otwarcie ofeń jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że
dzień, w ktorym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofert zostanie przekazana \Al!konawcom uczestniczącymw postępowaniu,
Do uprzednim zwróceniu sie do Zamawiaiaceqo za pośrednictwem pocztv eIektronicznei.
(sekretarz komisji: b.zedlewska@weglokokskraj.pl )

XIX. Sposób pzekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.

1' Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z Wykonawcami:
1) Wykonawcy zZamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogąelektronicznąnaadres:b.zedlewska@weqlokokskrai.pl lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-905 Bytom
b) uzupełnianiedokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiZ6,4l-905 Bytom,
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,4l-905 Bytom lub
- drogą elektroniczną na adres: b'zedlewska@weglokokskraj.pl
d) pozostałeoświadczenia iwnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, lub

Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2| Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadomien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom :
- pisemnie, lub drogą elektroniczną: na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profi lu nabywcy https ://dostawcv-weq lokoks.coiq.bizl
2. Zamawiający i Wykonawca, na ządanie kazdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania

3'

informacji przesłanej drogą elektroniczną.
Korespondencję w formie elektronicznej nalezy kierować na adres poczty elektronicznej:
Betyna Zed lewska: e-mail: b.zed lewska@weq lokokskrai. pl

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

xx.

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oŚwiadczenia izawiadornienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia

2.

v

winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
\Ąłkonawca moŻe zwrÓciĆ się do ZamawiĄącego o wyjaŚnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba ze prośba o wyjaŚnienie treŚci SlWZ wpłyilęłaoo
Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofert.
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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3' TreŚc zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjaŚnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moze przed upływem terminu składania ofeń

zmodyfikowaÓ treŚc slWZ. Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlności dotyczy kryteriow oceny ofeń'
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający moze przedłuzyĆ
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://dostawcy-weq lokoks. coiq. bizl.

XXI
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rzetw arzan ie

d a

nych osobowyc h

Zgodnie zart' 13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE)2o161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE

(ogolne rozporządzenie

1'

o

ochronie danych), (Dz'U.UE.L.2016.119.1), zwanego

Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest

'oale1

RoDo'

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o', z siedzibą
Ziętka, wpisaną do Rejesiru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach' X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 0oo,oo złotych, podatnikiem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
BDO000012274,e-mail:sekretariat@weqlokokskrai.pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej

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

j'

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 \A/ykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) Przeprowadzen ia postępowan ia o udzielenie zamÓwienia;
b) \A/yboru 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.
Przefltarzanie przekazanych przez \A/ykonawcę danych osobowych moze dotyczyĆ reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw,
Przebltarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoścprzeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia.
Dane Wykonawcy są rowniez przeMvarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,

2'
3.

4'
5'
6'
7

'

dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby 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,
Przefuvarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego na

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb tizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
B. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyzszych celÓw. Administrator moŻe udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przebltarzĄącym, 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 przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia a takŹe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisa mi.
10. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca 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'32718 16 67lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki2 oo-193 Warszawa,
gdy uzna, iŻ przetvlarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RoDo.
12. Wykonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzącó działalnoŚć
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamowienia, o:
,
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a) fakcie przekazan ia danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jezeli dotyczy)
13. Zgodnie z ar1''14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonać W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktorych mowa w ust' 12, przekazując im

14.

treŚc klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę
jako ŹrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)
_( jeŻeli dotyczy)
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXll. lnformacje dodatkowe

1.

Całoścpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rowniez wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
2' Komisja przetargowa moŻe Żądac od Wykonawcow wyjaśnień dotyczących treŚci złozonych ofert.
3' Komisja przetargowa kazdorazowo wzywa WykonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
1) nie 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 konieczne byłoby uniewaznienie
postępowan ia lub odrzucenie oferty.
4. Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
określonychprzez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień

5.

uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
iwyznaczając termin na wyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacjazmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
6. Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podleoa udostępnieniu
na zasadach określonychw przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXlll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upowaŻnione informują WykonawcÓw, W formie przewidzianej W S|WZ

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

www.weqlokokskrai.pl
Wykonawcę' ktÓrego ofeńa zostanie wybrana za najkorzystniejszą, ZamawiĄący wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

2'

XXIV. Postanowienia końcowe.

1.
2.
3.

,l

2.
3.
4.

Załaczniknr 1
Załącznik nr 2
Załaczniknr 2a
Załącznikinr 3

5.

Załączniknr 4

6.
7

Załączniknr 5
Załaczniknr 6
Załaczniknr 7
Załaczniknr 8

8

9

q

ofeńa 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 Wykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.
SzczegÓłowy zakres zamÓwienia
Formularz ofertowy
Załącznik do formu larza ofertoweqo
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrÓw

technicznych
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy - do uzytku w podziemnych
wVrobiskach gÓrn iczych
Wykaz dostaw
oŚwiadczenie Wykonawcy wspolnie ubieqaiąceqo sie o zamowienie
oświadczen ie \Ą/ykonawcy_ WADl U M
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowv
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sorawv: PRZZI26O5

Załącznik Nr 1 do S|WZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA,

WYMAGANIA PRAWNE IWYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE,
WYMAGAN E DoKU MENTY PoTWlERDzAJĄcE SPEŁN tE N lE PRZEZ oFERoWAN E DoSTAWY
WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH PwEz zAMAWlAJĄcEGo
ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

l.

opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamowienia jest Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potrzeb
GLOKOKS KRAJ S z o.o. KWK Bobrek-Pieka w 2021 roku ru materiałowa 292-1
Nr części

Zamawiającego

3.

KRĄZNlK GŁADK| '1-B9X160-1-20X9X14 6204 2zc3
PN-M-46606
KRĄZNlK TARCZoWY 3-1 33/63, 5X1 600- 1 X20X24X1 648 6204 2Z C3
PN-M-46606
KRĄZN lK GŁADK| '1-108X315_1-20X9X14 6204 2zC3 PN-M-46606

4.

KRĄZN l K GŁADK|

1

5.

KRĄŻN|K GŁADK|

1- 108X465-1-20X9X14 6204 2Z

6.

KRĄZNlK GŁADK|

1

7

KRĄZN|K GŁADK|

1

1

2.

-1

-1

08X3B00BX530_

1

1

-20X9Xl 4 6204 2z

C3

C3

c3
2z c3

-20x9X14 6204 2z

szt.

120

szt.

PN-M-46606
pN-M-46606

4 180

szt.

120

szt.

PN-M-46606

1 250

szt.

100

szt.

PN-M-466o6

200

szt

PN-M-466o6

16 460

szt

PN-M-466o6

s30

szt

PN-M-46606

190

szt.

N-M-466o6

6070

szt.

PN-M-46606

270

szt

50

szt

30

szt

KRĄZNlK GŁADK| 1-133X465-1-20X9X14

10.

KRĄZNlK GŁADK| 1-133X530-1-20x9x14

11

KRĄZN l K GŁAD Kl'1

-1

12.

KRĄZN K GŁAD Kl

1

-1

13.

KRĄZN l K GŁADK|

1

14.

KRĄZN lK GŁADK| 1-133X1400-1-20X15X1 4 6204 2z C3 PN-M-46606
KRĄŻN l K GŁAD Kl 1 - 1 33X1 600 -1 -20X1 5X1 4 6204 2z C3 P N-M_466o6
KRĄZN lK GŁADKl oDclSKoWY'1 -1 33X1 150-1-29,5l35X20X1 260
6307 2Z C3 PN-M-46606
KRĄZN K GŁAD Kl oDc SKoWY 1 - 1 33X1 400 -1 -29,5l 35x20X1 51 0
6307 2Z C3 PN-M-46606
KRĄZN K GŁAD Kl oDc S KoWY 1 _ 1 59X1 400 -1 -29,5 t 35x2ox1 51 o
6307 2Z C3 PN-M-46606
KRĄZN K GŁADKl oDclSKoWY 1 -1 33X1 050 -1 -1 41 40x1 5X1 088 6308
2ZC4 PN-M-46606
KRĄZNlK GŁADK| o DCTSKOWY 1-'1 33X1 1 50-1-35/40X20X1370 6308
2ZC4 PN-M-46606
KRĄZNlK GŁADK| oDclSKoWY 1 -1 59X1400-1-35l40X20X1 516 6308
2ZC4 PN-M-46606
KRĄZNlK TARCZoWY 3-1 33/63,5X1 050-1X20X24x1o98 6204 2Z C3
PN-M-46606
KRĄZNlK TARCZoWY 3-133/63,5X1 150-1X20X24x119B 6204 2z C3
PN-M-46606
KRĄZN tK TARCZOWY 3-133/63,5X1400-1X20X24X1448 6204 2Z C3
PN-M-46606
KRĄZ NlK GŁADK| 1-89X950_1-20x15X14 6204 22c3 PN-M-46606

16.

17
18.

19
20
21

22
23
24
25

l

1
1

PN-M-46606

2zc3
6204 2zc3
6204 2zc3

-20x9x1 4 6204 2z C3

C3
_1 33X750- 1 -20x9X1 4 6204 2z C3
33X670-

-20X9x1 4 6204 2z

P

20

l

l

20

l

l

30

I
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33X600-

llość

szt.

8.

-1

SZACUNKOWA

lLoŚc DosTAW
60

33X31 5- 1 -20X9x1 4 6204
KRĄZNlK GŁADKI 1-133X3B0-1-20X9X14 6204

15.

t

Nazwa materiału wrażz parametrami wymaganymi przez

30
20
10
20
20

szt
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

20

szt.

30

szt.
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Nr sorawv: PRZZI26O$

WEGLOKOKS KRAJ Sn- z o-o-

Zadanie nr1. Krążnik gładki 1 -89x1 60-1 -20x9x'l4 6204 2Z C3z
Szacunkowa wielkośÓ dostaw: 60szt.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Średnica

d = 89 mm
mm
Średnica osi dk = 20 mm
długoŚĆścięciaa = 9 mm
szerokośÓ Ścięcia S = 14 mm

długoścdł'= 160

łozysko 6204 2z C3
minimalna grubośc płaszcza krąznika 3,6

Zadanie nr 2. Krążnik tarczowy 3_133/63,5x1600-1x20x24x1648 6204 22 C3
Szacunkowa wielkośc dostaw: 20 szł'.
1) średnica d = 133 mm
2) długoŚc dł.= 1600 mm
3) średnicaosi dk = 20 mm
4) długośÓ Ścięcia a = 24 mm
5) szerokoŚc Ścięcia a = 14 mm

2z C3
7)tarcze - 18 szt.
8) tuleje dystansowe - 9 szt

6) łozysko 6204

9) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr 3. Krążnik gładki 108x315_1-20x9x14 62o4 22C3:
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 120 szt'
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

średnica d = 10B

mm
mm
Średnica osi dk= 20 mm
długoścŚcięcia a = 9 mm

długoścdł.= 315

szerokoŚÓ Ścięcia S = 14 mm

łozysko 6204 2z c3
minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr4. Krążnik gładki 108x380_1-20x9x14 620422c3
Szacunkowa wielkośc dostaw: 4'l 80szt.
1)średnica d=108mm

2)długoŚÓ

dł.= 3B0 mm
3) Średnica osi dk= 20 mm
4) długoŚÓŚcięcia a = 9 mm
5) szerokoŚc Ścięcia S = 14 mm
6) łozysko 6204

2z C3

7) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr 5 . Krążnik gładki 108x465_1-20x9x14 62042zc3
Szacunkowa wielkośc dostaw: 120 szt.
1)

Średnica d

= 10B mm

2)długoścdł'= 465

mm
3) średnica osi dk= 20 mm
4) długoścŚcięcia a = 9 mm
5) szerokośĆścięciaS = 14 mm
6) łozysko 6204

2z c3

7) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr 6. Krążnik gładki 108x530_1_20x9x14 6204 22 C3:
Szacunkowa wielkośc dostaw: 1250 szt.

1) Średnica d = 108 mm
2) długoŚc dł.= 530 mm
3) średnicaosi dk= 20 mm
4) długoŚcścięcia a = 9 mm
5) szerokoŚc Ścięcia S = 14 mm
6) łozysko 6204 2z c3
7) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Zadanie nr 7. Krążnik gładki 1_133x315-1_20x9x14 620422C3
Szacunkowa wielkośc dostaw: 100 szt'
1) Średnica d = 133 mm
2) długoŚc dł'= 315 mm
3) średnicaosi dk= 20 mm
4) długośćścięciaa = 9 mm
5) szerokośc ścięciaS = 14 mm

6)łoŻysko 62042zC3
7) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr 8. Krążnik gładki 1_133x380-1_20x9x14 62042zc3
Szacunkowa wielkoŚć dostaw: 200 szt.

Średnica

d = 133 mm
mm
3) Średnica osi dk= 20 mm
4) długoŚĆ Ścięcia a = 9 mm
5) szerokośc Ścięcia S = 14 mm
6) łozysko 6204 2z c3
7) minimalna grubośćpłaszczakrąŻnika 3,6 mm
1)

2)długośćdł.= 3B0

Zadanie nr 9. Krążnik gładki 133x465-1-20x9x14 6204 22C3:
Szacunkowa wielkośc dostaw: 16460 szt.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

średnica d = 133 mm
długoŚÓ dł'= 465 mm
Średnica osi dk= 20 mm

długoścŚcięcia a

= 9 mm
szerokoŚÓ ścięciaS = 14 mm
łozysko 6204 2z C3
minima|na grubośc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr 10. Krążnik gładki 133x530_1-20x9x14 62042ZC3
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 530szt.
'1)

Średnica

2)długoŚc

d = 133 mm

dł.= 530 mm

3) średnicaosi dk= 20 mm
4) długoŚc Ścięcia a = 9 mm
5) szerokoŚc Ścięcia S = 14 mm
6) łozysko 6204 2Z

c3

7) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr 1'l. Krążnik gładki 133x600-1-20x9x14 6204 22 c3
Szacunkowa wielkośc dostaw: 190 szt.

1) średnica d = 133 mm
2)długoŚc dł.= 600 mm

3) średnicaosi dk= 20 mm
4) długośćścięciaa = 9 mm
5) szerokośc Ścięcia S = 14 mm

6)łożysko 62042zc3
7) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm
Zadanie nr 'l2. Krążnik gładki 133x670-1-20x9x14 6204 2z c3,,
Szacunkowa wielkoścdostaw: 6070 szt.

1) średnica d = 133 mm
2) długoŚĆ dł'= 670 mm
3) Średnica osi dk = 20 mm
4) długośćŚcięcia a = 9 mm
5) szerokośc Ścięcia S = 14 mm

6)łozysko 6204 2zC3
7) minimalna gruboŚÓ

płaszczakrąŻnika3,6 mm

Zadanie nr 13. Krążnik gładki 133x750-1-20x9x14 62042ZC3
Szacunkowa wielkoścdostaw: 27O szt.
1)

średnica d = 133

mm
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

długoścdł'= 750 mm

średnicaosi dk= 20 mm
długoŚc Ścięcia a = 9 mm
szerokoŚÓ Ścięcia S = 14 mm
łozysko 6204 2z C3
minimalna grubośc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr 'l4. Krążnik gładki 133x1400_1 -2lx15x14 6204 27 C3
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 50 szt.

Średnica d

= 133 mm
dł.= 1400 mm
3 Średnica osi dk = 20 mm
4 długośĆścięciaa = 15 mm
5 szerokoŚÓ Ścięcia S = 14 mm
6) łozysko 6204 2zC3
7) minimalna grubośc płaszcza krąznika 3,6 mm
1)
2

długoŚc

Zadanie nr.l5 Krążnik gładki 133x1 600_1 -2lx15x14 6204 22 C3
Szacunkowa wielkoŚÓ dostaw: 30 szt.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Średnica

d = 133 mm
mm
Średnica osi dk = 20 mm
długoŚc Ścięcia a = 15 mm
szerokoŚć ścięciaS = 14 mm

długoścdł.= 1600

łożysko 6204 2z c3
minimalna grubośc płaszcza krąznika 3,6

Zadanie nr 16. Krążnik gładki 133x1150_1-29,5l35x20x1260 6307 2zc3 odclskowy:
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 20 szt.
1) średnica d = 133 mm
2) długoŚc dł.= 1 150 mm
3) Średnica osi dk= 29,5 mm
4) długoścścięciaa = 20 mm
5) łozysko 6307

2z C3

6) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 4,0 mm

Zadanie nr 17. Krążnik gładki 133x1400_1-29,5l35x20x1510 6307 2zc3 odciskowy
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 20 szt'

1) Średnica d = 133 mm
2) długoŚc dł.= 1400 mm
3) średnicaosi dk = 29,5 mm
4) długoścŚcięcia a = 20 mm
5) łozysko 6307

2z C3

6) minimalna grubośĆ płaszcza krąŻnika 4,0 mm

Zadanle nr 18 Krążnik gładki 1-159x1400-'|-29,5l35x20x1510
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 30 szt.

6307

2zC3 odciskowy:

Średnica

d = 159 mm
dł.= 1400 mm
3) średnicaosi dk= 29,5 mm
4) długoścŚcięcia a = 20 mm
1)

2)długoŚc

5) łozysko 6307

2zc3

6) minimalna gruboŚć płaszcza krąznika 4,0 mm

Zadanie nr 19 Krążnik gładki f -133x{o5o -1-14l4ox15x1o88 6308 2z C4 odciskowy
Szacunkowa wielkośc dostaw: 3Oszt.
1)Średnicad=133mm
2)
3)
4)
5)

długoŚc dł.= 1050 mm

średnicaosi dk= 40 mm
długoścŚcięcia a = 20 mm
szerokośc Ścięcia S = 20 mm
6) łozysko 6308 2z C4
7) minimalna grubośc płaszczakrąŻnika4,0 mm
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Zadanie nr 20. Krążnik gładki odciskowy 1_133x'l150-1-35/40X20X1370 63o8 22 C4
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 2Oszt

Średnica d = '133 mm
2) długoŚĆ dł.= 1 150 mm
3) Średnica osi dk= 40 mm
1)

4)
5)
6)
7)

długoścŚcięcia a

= 20 mm
szerokośc ścięciaS = 20 mm
łozysko 6308 2z c4
minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 4,0 mm

Zadanie nr 21. Krążnik gładki odciskowy 1-'l59X14oo_1-35/4oX2oX1516 6308 22C4:
Szacunkowa wielkośćdostaw: 1 Oszt'
1) średnica d = 'l59 mm

2)długoŚc
3)
4)
5)
6)
7)

dł.= 1400 mm

średnicaosi dk= 40 mm
długoŚÓ Ścięcia a = 20 mm
szerokoŚc Ścięcia S = 22 mm

łoŻysko 6308 2z c4
minimalna grubośćpłaszcza krąznika 4,5 mm

Zadanie nr 22. Krążnik tarczowy 3_133/63,5x{050_1_20x24x1098
Szacunkowa wielkośĆ dostaw: 20 szt'

6204 22 C3:

1) średnica d = 133 mm
2) długoścdł.= 1050 mm
3) Średnica osi dk = 20 mm
4) długoŚć Ścięcia a = 20 mm
5) szerokoŚc Ścięcia a = 14 mm
6) łozysko 6204

2z c3

7) tarcze - 14 szt.
B) tuleje

dystansowe -7 szt
płaszcza krąznika 3,6 mm

9) minimalna gruboŚÓ

Zadanie nr 23. Krążnik tarczowy 3-133/63,5x1'l50-1-2ox24x1
Szacunkowa wielkośĆ dostaw: 20 szt.
1)Średnica d=133mm

198 6204 22 C3:

2) długoścdł.= 1150 mm
3) Średnica osi dk = 20 mm
4) długoŚc Ścięcia a = 20 mm
5) szerokośĆŚcięcia a = 14 mm

c3
7)tarcze - 14 szt.
8) tuleje dystansowe - 9 szt
6) łozysko 6204 2Z

9) minimalna grubośc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadan!e nr 24. Krążnik tarczowy 3-133/63,5x'l400-1-20x24xl448 6204 2ZC3:
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 20 szt.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Średnica
długoŚÓ

d = 133 mm
dł.= 1400 mm
Średnica osi dk = 20 mm
długoŚc Ścięcia a = 20 mm
szerokoŚc Ścięcia a= 14 mm

łozysko 6204 2z

c3

tarcze - 16 szt.
8) tuleje dystansowe - 11 szt
9) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6 mm

Zadanie nr 25. Krążnik gładki 1-89x950_1-2ox15x14 6204 22 C3:
Szacunkowa wielkoŚc dostaw: 30szt.

1) średnica d = 89 mm
2) długoŚc dł.= 950 mm
3) Średnica osi dk = 20 mm
4) długośĆŚcięcia a = 15 mm
5) szerokoŚc Ścięcia S=14mm

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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6) łozysko 6204

2Zc3

7) minimalna gruboŚc płaszcza krąznika 3,6

ll. Wymagania prawne iwymagane parametry techniczno-użytkowe (jeżeli dotyczy):
KrąŻniki muszą byc przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładÓw gorniczych.
oferowany przedmiot zamÓwienia musi byó wykonany z podzespołow, częŚci i maieriałÓw nowych, czyli
takich, ktÓre nie były remontowane, regenerowane i uzywane.
Przedmiot zamowienia musi byÓ wykonany zgodnie z dokumentacją producenta iz normami
PN-ISO 1 537 :1997, PN-M 40600 :Z}iO.
Konstrukcja krąznika powinna umozliwiaÓ jego regenerację w zakresie wymiany osi, łoŻysk, uszczelnienia
bezzniszczenia płaszcza i ścianek bocznych.
Łozyska zastosowane w krąznikach muszą byc obustronnie kryte (2Z).
Kazdy krąznik musi byc oznaczony tnłałąiwyrażnącechą zawieraiąćąco najmniej:
- znak wytwÓrcy,
- miesiąc i rok produkcji

- oznaczenie literowe określające sposÓb wykonania.
Wymagane jest rowniez umieszczenie na krązniku trwałego oznaczenia, czy jest to krąznik
w wykonaniu standardowym czy wzmocnionym.
Wymagane jest, aby oznaczenie zostało zamieszczone w miejscu uniemozliwiającym jego zniszczenie.
SposÓb oraz miejsce cechowania nalezy przedstawić i opisac w ofercie w załąćzhiku ńrża
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamÓwienia stanowiącym częśćprzyszłej ofeńy Wykonawcy.
Przedmiotem dostawy mogą byÓ krąznikiwyprodukowane nie wczósnie; niż w żoźoroitu.

lll. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do ofeńy (jeżeli dotyczy).

1'
2.
3.

Wykaz parametrÓw techniczno _ uzytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, spełnienia
wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentow potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego - zgodnie- ż załącznikiem Nr 3 do
slwz.
oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakła]dÓw
gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie zZałącznikiem Ni 4 s!Wz.

Ceńyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę ceńyfikującą potwierdzĄąc, Że
dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamÓwienia (dany typ/typy krązników do

przenoŚnikow taśmowych) mogą byc stosowane w gÓrniczych przenoŚnikach taśmowych oraz spełniają
wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy,,Prawo geologiczne igÓrnicze" oraz
wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiążującej w dniu
wydania certyfikatu - dot. zadania nr 1 do 25

4'

5

Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z punktem 5.3.6. normy PN-91 M-466o6 w zakresie
punktu 5.1 f) tejze normy lub zgodnie z punktem 4.3.6. normy PN-M 46606:2010 w zakresie punktu
4'1.f) tejŻe normy (sprawdzenie uszczelnienia łozysk), przez jednostkę niezalezną od Wykonawcy,
potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-91 M-466o6 lub PN-M 466o6:2b1o oótyczącyón
uszczelnienia łozysk - dotyczy kazdego typu krąznika(każdego zadania 1-25)'

oŚwiadczenie Wykonawcy, potwierdzĄące spełnienie wymagań normy PN-91 M-466o6 lub PN-M

46606:2010 dotyczących uszczelnienia
6

łozysk - (jezeli

dotyczy)

Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez jednostkę niezaleŻną od

Wykonawcy,

potwierdzających spełnienie wymagań normy DlN 22112-3 w zakresie badań uszczelniehia łozyśk
(jezelidotyczy)

UWAGA:
Ceftyfikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być WaŻne w dniu składania

ofert.

W przypadku braku waŻnościzłożonegoWraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres realizacji
zamowienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Węgtokoks Kraj Sp z o'o. KWK
,,BobrekP_iekary"41-905 Bytom ul. Konstytucji 76 aktualnty/e oiowiązu1ącyie óer$tikat/ dopuśzczenie.
Dostarczony/e ceftyfikat/dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowańógo przez wyt<onawcę w ofercie.
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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!V. Wymagane dokumenty, które naIeży dostarczyć

1)
1.

Pzy pierwszej dostawie:

wrazz przedmiotem zamówienia (jeżetidotyczy).

Certyfikat w zakresie certyfikacji dobr:owolnej wydany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający,
ze dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamÓwieńia (oany'iviltylpv t<rązniroń'cio

przenoŚnikÓw taŚmowych) mogą byÓ stosowane w gÓrniczych przenoŚnikachiaśńbwyin
oraz spełniają
wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy,,Prawo geologiczńe igornicze''

oróź
wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej usńwy, ónowiąłjącej w
dniu
wydania certyfikatu,

2. \A'!niki badań
4.
9
6.

laboratoryjnych wykonanych

zgodnie z

punktem 5.3.6.

normy

PN-91 M-46606 w zakresie punktu 5
] 0 tejze normy lub zgodnie z punktem 4.3.6. normy pN-M
46606:2010 w zakresie punktu 4'1 'fl tejŻe normy (sprawdzeniJuszczelnienia łozysk), pzez jeónostkę
niezaleŻną od Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-91 M-466o6 lub PN-M
a-6p06 2 0 1 0 dotyczących u szczel n ien ia łozysk
oŚwiadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN_91 M-466o6 lub PN- M
46606:201 0 dotyczących uszczelnienia łoŻysk
Dokumentacja techniczna wyrobu zgodną z uzyskanym ceńyfikatem,
:

lnstrukcja uzytkowania.

2| Przy każdej dostawie:
- dowód wydania materiału (WZ),
- protokoł odbioru lub świadectwo kontrolijakości,
- karta gwarancyjna.

-tfrycrcxcł<-'.
$ę{ił xj|
z/bPalnia
z{A l3ER}łi],J

K'nńJ Sp.

'

KlE'łolłNl;i ii:]

5rołosł
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr

sprawv: PP.ŻiZl2605

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY NA STRON/E
INTERN ETOWEJ PoD ADRESEM : https://efo.coiq.blz
Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla potzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o
KWK Bobrek_Piekary w 2021 roku ( grupa materiałowa 292-1).

UWAGA

!

VVYPEŁNIoNY' WYDRUKoWANY i PODPISANY PpzEz osoBY REPREZENTUJĄGE WYKoNAWGĘ
FoRMULARZ oFERTovVY NALEżY Eo_Ęcm Do SKŁADANEJ oFERTY W WERsJl PAPIERoWEJ.
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Załącznik Nr 2a do SIWZ

ZAŁAGZNIK Do FORMULAMA oFERToWEGo - DoDłtxowe ośwlRoczerulłI ustRterulł
1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
ofertę wspÓlną oŚwiadcza:

1) podałem cenę ofertowąoraz stawkę jednostkową,
w celu nalezytego wykonania zamowienia

2) akceptuję proponowany

ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą poniesione

przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia

należnego

na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu tat<iury
do Zamawiająceio
wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' odbioru przeómiotu zamÓwiónia potwierdźon"io
przez Zamawiającego.
3) oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
4) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawn|ch i nie narusź praw osÓb trzecich,

5) oferowany przedmiot.zamowienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone

w SlWZ szczegÓlności
w Szczegołowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz tstotńych-postanowieniach umowy,
6) zapoznałem się z SIWZ oraz akceptuję jej postanowienia'- w iym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
7) zapoznałem się z wyciągiem z Regutaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. oraz
n stru kcją d la \Ał kon awców, zamieszczonym i na stro n ie
https: //dostawcvWeqlgkoks.coiq.bizl,orazŻe w przypadku zawarcia umowy, zapoznarn osoby realizujące umowę po
stronie Wykonawcy z ww. lnstrukcją.

-

l

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

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

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie2amowienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonyryania określonej dźiałalnoŚci lub czynnoŚci związanej

z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania t-akich 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 płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu,
b) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem Wykónawcow, ktorzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie pizewiduje
zas po kojen ia wierzycie li poprzez kwidację majątku u padłego'
4. DziałĄąc w imieniu Wykonawcy/WykonawcÓw występujących wspÓlnie oświadczam, że:
li

1)

jestem:n

tr

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

tr
2)

zwotnionym podatnikiem podatku od towarow i usług.

moim właŚciwym urzędem skarbowym jest:
nazwa'-

adres:

5.

w
*

N

\

posiadam status:*

tr
tr
tr
tr

mlkro przedsięblorcy
małego pzedsiębiorcy
średniegopzedsiębiorcy
dużego przedsiębiorcy

rozumieniu ustawy

z

w transakcjach handlowych.

dnia

I

marca ZO13

r.

o

przeciwdziałaniu nadmiernym opóznieniom

wybrać właściwąopcję
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Nr sorawv: P ?22t2605

6. oświadczam,Żejestem związany ofeńą przez okres

WEGLOKOKS

60 dni.

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

(oŚwiadczenia):

Sp. z o.o

SIWZ

nr strony w ofercie

1. ......
2.....
3. ...
4. ......
5. ... ...
.

6.......
7.
8.

o

10

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

(

LDo

)

(pieczęć i podpisy osoby/osób upowaŻnionych
do
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sorawv: PRZZI26O5

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRzEDMloTU zAMoWl E N IA, -SPEŁN IEN lA WYMAGAŃ PRAWNYCH, WYKAZ
zAŁĄczo NYc H Do KU M E NToW PoTWl ERDzAJĄcYc H s P EŁN lA N l E PRzEz
oF E RoWA N E DoSTAWY WYMAGA Ń o KREŚ LoNYc H PRzEzzA MAWIAJĄG EG o

A. Parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Dostawa krąznikow do przenośnikowtaŚmowych dla potrzeb WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o

KWK Bobrek_Piekary w 2021roku ( grupa materiałowa

L.p.

292-1).

TaUNie
oferowane przez

Wyszczególn ien ie parametrów
1

2
3

4.
5
6
7
8
9
,l

11

1

1

1

1

KRĄZNlK GŁADK| 1-B9X160-1-2oX9X14 6204
K

I

46606

TARCZOWY

PN-M-46606

-1

0BX3B0-

-20X9X1 4 6204 2Z

c3

KRĄŻNlK GŁADK|

1

-'l

oBX465-1-2ox9x14 6204 2z

c3

KRĄZN l K GŁAD Kl

1

-'1

08X530-

1

-2ox9x1 4 6204 2z C3

KRĄZN lK GŁADK| 1-'133X31 5-1-20X9X1 4 6204 2z C3

PN-M-466o6
PN-M-46606
PN-M-46606

KRĄZNlK GŁADK| 1-133X3B0-1-20X9X14 6204 2z

c3

PN-M-466o6

KRĄZNlK GŁADKl 1-133X465-1-2oX9X14 6204 2z

C3

PN-M-466o6

KRĄZNlK GŁADKl 1-'133X53o_1-2ox9x14 6204 2Z

c3

PN-M-466o6

KRĄZNlK GŁADKl 1-133X600-1-2ox9x14 6204

2zc3

PN-M-466o6

KRĄZN|K GŁADK| 1-133X670-1-2oX9X14 6204

2zc3

PN-M-466o6

C3

PN_M-466o6

KRĄZNlK GŁADK| 1_133X75o- 1-2oX9X14 6204 2z

KRĄZNlK GŁADK| 1-133X1400-'1-2oX15X1 4 6204 2z c3 PN_M-466o6
KRĄZNlK GŁADKl

l

1

PN-M-466o6

1

1-1

33X1600 -1-2ox15x14 6204 2z C3 PN-M-466o6

lK GŁA D Kr ODC

1

2zc3

KRĄŻN l K GŁADK|

1

PN-M-466o6

600-1x20x24x1648 6204 2Z C3 PN-M-

KRĄZN|K GŁADK| 1_108X315-1-2oX9X1 4 6204

KOWY

1

-1

33X1

K GŁAD Kl o Dc s KoWY

1

-,l

33X 1 400

oDclSKoWY

1

-1

59X1 400-'1 -29, 5/35X20X1 510 6307 2Z C3

16 PN-M-46606
'17

3-1 33/63,5X1

2zC3

tS

l

PN-M-46606

KRĄZN lK GŁADKl
PN-M-46606

1

50-

1

-29,5 I 35X20X1 260 6307 2Z

-1 -29,51

35X20X.1

5

1

C3

0 6307 2z C3

NlK GŁADK| oDclsKoWY 1-133X1050- 1-14t40X15X1088 6308 2Z C4 PN-

M-46606
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KRĄZNlK GŁADK| oDclsKoWY

20 M-46606

1-1

33X1

1

50-1-35/4oX2oX137o 6308

2zc4

PN-

KRĄZNlK GŁADK| oDc tsKowY 1-159X1400-1-35t40X20X1516 6308 2Z C4 pNM-46606
KRĄZNlK TARCZoWY 3-1 33/63,5X1 050-1X20X24X1 098 6204 2ZC3 pN-M,r.l 46606

21

KRĄZN tK TARCZOWY 3-133/63,5X1 150-1X20X24X1 198 6204 2Z C3 pN_M_

'.1

46606

24 46606
25

IK

TARCZOWY

3-

1

33/63, 5X1 400-1 X20X24X1 448 6204 2Z

KRĄZN l K GŁADK| 1 -B9X950-1 -20x1 5X1 4 6204 2Z

c3

C3

p

N-M_

PN-M-46606

B. Krążnkiposiadają parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1
do SIWZ
2) Krązniki są przystosowane do pracy W podziemnych wyrobiskach zakładów gorniczych.
3) oferowany przedmiot zamowienia jest wykonany z podzespołÓw, częściimateriałÓw nowych, czyli
takich, ktÓre nie były remontowane, regenerowane i uzywane.
4) Przedmiot zamowienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją producenta
PN-ISO 1537'.1997, PN-M 46606:201 0.

i

z normami

5)

Konstrukcja krążnika umozliwia jego regenerację w zakresie wymiany osi, łoŹysk, uszczelnienia bez
zniszczenia płaszcza i ścianek bocznych.
6) Łozyska zastosowane w krąznikach są obustronnie kryte (2Z)'
7) KaŻdy krąŻnik jest oznaczony trwałą iwyraŻnącechą zawierającą:

- znak wytworcy,
- miesiąc i rok produkcji,

- oznaczenie literowe określającesposob wykonania.

Na krąznikach umieszczono rÓwniez truvałe oznaczenie, czy jest to krąznik w wykonaniu standardowym
zadanie nr: ... ...

(

czy wzmocnionym

(

zadanie nr

... ...

oznaczenie zostało zamieszczone w miejscu uniemoŻliwiającym jego zniszczenie
Sposob oraz miejsce oznaczeń'.

B) Przedmiotem oferty są krąznikiwyprodukowane nie

wcześniej niż w 2020 roku.

B. Przedmiot ofeńy spełnia następujące wymagania prawne:
oświadczam ze oferowany towar jest fabrycznie nowy, 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 sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego,
a takze ponieśĆwszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego
na rzecz osob trzecich, których prawa zostały naruszone.
C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawia1ącego ( w przypadku koniecznoŚci - wypełnic osobno dla poszczególnych zadań )
1. oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemńych wyrobiskach'zakładów
górniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie zZałącznikiem Ńr 4 slwz
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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}

strona ofeńy

2. Aktualny Certyfikat - wydany przez jednostkę upowaznioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia,
potwierdzający, Że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania

bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i gornicze oraz wymagania
zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania
certyfikatu:

Zadanie

nr:

}
nr certyfikatu .., ...
data wystawienia ...
data obowiązywania

.... ....

...

.....,

.

...

strona ofeńy

.

\Ą'!niki badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z punktem 5.3.6. normy
PN-91 M-46606 w zakresie punktu 5.1 . f) tejze normy lub zgodnie z punktem 4.3.6. normy pN-M
46606:201Ó w zakresie punktu 4.1'f) tejŻe normy (sprawdzónie uszczelnienia łozysk), przez jednostkę
niezaleŻną od Wykonawcy, potwierdzĄące spełnienie wymagań normy PN-g1 M-466o6 lun Fru-v
46606:20 1 0 dotyczących uszczelnienia łoŻysk

}

strona ofeńy...

4. oŚwiadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-g1 M-46606
46606:201 0 dotyczących uszczelnienia łozysk

}

D.

lub

PN_M

strona ofeńy

ośwladczenia:
---oświadczam,

Że informacje znajdujące się na stronie/ stronach
stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z202or. poz' 1913),tj' spełniają

łącznie trzy warunki:
1) informacja ma charakter
.. (techniczny, technologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiada wartośĆgospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci.
Faktyczne okolicznoŚci potwierdzające zasadnośÓ objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad
Ad
Ad

** wpisać własne
dane

***

wypełnić jeżeli dotyczy

(pieczęÓ i podpisy osoby/osob upowaznionych)

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 4 do S|WZ

ośwladczenie dotyczące przedmiotu oferty

1)

Wykonawca, a W przypadku oferty wspÓlnej Pełnomocnik

(pełna nazwa iadres)
2) Nazwa oferowanego wyrobu
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)
3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia

1

oŚwiadczam

z

pełną odpowiedzialnością, ze wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego

i

Europejskiejw zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyiobiskain gornńzycrr
w waru n kach istn iejących zagroŻen.
2.

Unii

ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie
podlegającym zwrotowi'-) lub oświadczam, że przedmiot zamÓwienia dostarczony bęozie w opakowaniu
*t)
zwrotnym tj.: ...
... ..
(jeŹeli dotyczy Wypełnia Wykonawca okreŚlając rodzaj opakowania)
oŚwiadczam,

..

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

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych

do

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ VVYKONANYCH/WYKONYWANYCH

DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat pzed upływem terminu składania ofeń w zakresie nlezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wledzy i doświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy
Data:

Lp

.

Przedmiot
zamówienia

Wańość
zamówienia
netto zł
(nie dotvczv)

Data dostaw
(naleŻy podac:
dd/mm/rrrr
lub okres
od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr)

Pełna
nazwa

Odbiorcy
dostaw

Podmiot
wykonujący
zamówienie*
(w przypadku

korzystania
przez

\A/ykonawcę

z jego
potencjału)

Nr

strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzający
naleŻyte

wykonanie
dostaw)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieÓ jego odbior'

-

W

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisać
,,do nadal'', podając wartoŚc (nie dotyczy) zrealizowanego dotychczas zamÓwienia.
Do wvkazu naleŻv dołączyc dokumenty potwierdzające, Że podane w wvkazie dostawy zostałv
wykonane nalezycie lub są wykonvwane nalezvcie.

-

W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany
jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia,
w szczegÓlnoŚci dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

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

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWlA DczEN lE WYKoNAWGY Ws PoLNlE
slĘ o ZAMÓW|ENIE

U

Bl

EGAJĄGEGo

oŚwiadczam, że:

1)
2)
3)

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłościlub likwidacji
oraz

o ogłoszeniu upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwióację majątku'upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat, składek nJ uoózpieczenie śpołeczneizdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośÓ za wykonanie [rzedmiotu zamowienia.

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

Wypełnia każdy z Wykonawców wspóInie składających ofeńę.

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

DATA

oŚWlADczENlE
Niniejszym oŚwiadczamy, ze posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKs
KRAJ Sp.
przekraczające wysokoŚc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych
W przetargu pn.
przetarg nr:

... ..

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

..
...
...
'..

z

o.o'

przewidywana data otwarcia ofert:
wysokośc Wymaganego wadium: '
laktury
laktury
faktury
faktury

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

... ...

.

iu

- oata wymagalności

wańośó

data wymagalności
data wymagalności
data wymagalności

wartoŚc
wartoŚć

wartość

WARToŚc RAZEM
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wiezytetności wynikających z WW. faktur VAT do kwoty 1
l
(słownie:
stanowiącej równowartość wadium, na poczet wadlum Wymaganego w póstępowaniu
pn.: ]
l. oświadczamy, Że zaIiczenie wiezyteIności na poczet wadiumuwaźamy'za spełnienie
-)
przez WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o'o. świadczenia pieniężnego wynikającego z ww. faktur VAT do
kwoty ] l dlatego też nie będziemy naliczaó odsetek za ofoznńnle w zipłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzlelenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych
w $ 19 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęc i podpis osoby/osob upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęÓ i podpis Dyrektora ds' Finansowych/GłÓwnego

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 8 do S|WZ
lstotne postanowlenia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

GLOKOKS KRAJ

z o.o.

Umowa
zawarla w

dniu

... '.

w'Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako:

,,Umowa''):
WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. 41-940 Piekary Śląskie, 'ul. cen. j"r'ójo żiętr.",
zarejestrowaną
y Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ą!dział_G!!q9!arczy iwpisaną do Krajońego itejestru sąoowego
lgjgstr_u _Prz_edsiębiorstw pod nr KRs oooooao61B,' Nlb 653_ooo-4b-os,' nróoru zżoogłógs,

BDo

000012274, wysokoŚĆ kapitału zakładowego: 17g'321.ooo,oo

ZamawiĄącym, W imieniu i narzecz, ktÓrego działajĘ'

2.

zł,

'ń"ną '

treŚci Umowy

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

a
Firmą:

zarejestrowaną W
pod numerem KRS
pod atnikiem VAT i posiadającą numer
' będącą
identyfikacyjny NIP
wysokoŚc kapitału zakładowego , REGON
PLN.,
zwaną w treściumowy ,,Wykonawcą'' , w imieniu i na rzecz którego działają
1

2

s1.

Podstawa zawarcia umowv
1. Podstawę zawarcia umowy stanowią: ProtokÓł toncowy potv'llerozający wynik postępowania o udzielenie
zamowienia przeprowadzonego w trybie pzetarg nieograniczony pn.: DośtawakrąznikÓw do
przenośnikow taŚmowych dla potrzeb WĘGtoKoKs KRAJ Sp' z o.o' KWK Bobrek-Piekary w 2021
roku
( grupa materiałowa 292-1), nrsprawy: PRzzt26o2
2' oferta złoŻona przezWykonawcę'
3. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ).

s2.

Przedmiot umowv
'1. Przedmiotem umowy-jest: Dostawa krąznikÓw
oo przenosrlikow taŚmowych dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku ( grupa materiałowa 292-1)
2. \Ałkonawca oświadcza, Że Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ'
3. Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawartym
w ofercie \A/ykonawcy.

s3.

1.

WartoŚc umowy nie przekroczy:

Gena i warunki płatności

1) WańoŚc netto'.....'... ......'...zł,
2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy
Suma wartoŚciza mówie ń wystawionych przez Zamawiającego n ie moze przekr oczy Ć wa ńości u mowy
WartośĆ odebran ego towaru, ktÓrą zapłaci ZamawiĄący zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w p ostępowaniu o udzielenie zamowienia
3. Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy
4. Oferowany towar jest fabryczn ie nowy, wolny od wad prawnych i fizyczn ych
i nie narusza praw
majątkowych osÓb tzecich oraz jest zg odny ze złoŻoną ofertą. W przypadku wystąpien
ia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym
naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci prze mysłowej lub know-how przez przedmiot zam Ówienia,
\Ąłkonawca
zobowiązuje się przystąpió do sprawy niezwłocznie po zawiadom ieniu go pzez Zamawiającego,
a takŻe
nieśc
z
ne
wto
zezZamawia

2'

z
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Nr snrawv: PRZZI26O$

5.

6.

rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
WańoŚÓ umowy netto zawartejw wyniku postępowania o udzielenie zamowienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., w tym lub aukcji elektronicznej
(ań.70kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy
do magazynÓw Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transpońu oraz koszty opakowania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzeniez tytułu realizacji umowy.
Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci,
uwagi na charakter prowadzonó1

z

działalnoŚci nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowanó
faktyczna wartoŚÓ umowy netto będzie niŻsza od wartości netto umowy,-Wykonawcy nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze-z tytułu'niezrealiźowón'e1
częŚci umowy.
7. W sytuacjach powodujących koniecznośc odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy Ękonawcy,
Zamawiający obciąŻy \Ań7konawcę kosztami transpońu w wysokoŚci poniesionój' pźezZamawiającego'
8. Dla okreŚlenia iloŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składac będźie Wykonawcy'stjsowne
zamÓwienia. Uwaza się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywanij zamÓwień
Wy kon awcy przez Zamawi ająceg o
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Pońalu 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,,Pońalu Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona jesi
z automatycznym Wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowania zamowienia na adies poózty
elektronicznej \A/ykonawcy. Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
10. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przez Zamawiającego,
11. Faktury zarealizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiaÓ będzie Zamawiającemu W terminie
wynikającym z właŚciwych przepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwierdzon ego przez magazyn Zamawiającego
12. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposob
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U), ponadto nazwa towaru na fakturze powinna byc
zgodna z nazwą asortymentu okreŚlonego w umowie i zamÓwieniu.
13. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez \Ą/ykonawcę składającego się z wielu podmiotow,
wszystkie podmioty działĄące łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚÓ wobec
ZamawiĄącego za realizację przed miotu umowy.
14' w przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleŻnoŚci jak izobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającvm' a liderem . '. ...
Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum
z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału
Zamawiającego 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 Wykonawcami nietworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
ze wszelkie rozliczenia z tytułu realizaĄi umowy tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak i zobowiązań
odbywac się będą wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a przedstawicielem Wykonawcy określonym
w ofercie i/|ub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi \A/ykonawcamiz tytułu
realizaĄi umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiająóego
a dokonana przezZamawiającego zapłata na rzecz określonegow ofercie i/lub umowie przedstawiciela
Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotów będących Wykonawcami z tytułu naleznego
wynagrodze nia za realizację przed miotu u mowy.

16. Fakturę naleŻy wystawic na: WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 4'|-940 Piekary śląskie,ul' Gen.
Jerzego Ziętka z dopiskiem w treści- dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek i przesłac na
powyŻSzy adres.

17' W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
nalezy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu.
'1B. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury
kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 1 1, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
'l9. Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez Zamawiającego
oraz numer zamÓwienia.
20. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.

N
\
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21. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi do
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. \Ałklucza się stosowanie zaliczek

60 dni

i przedpłat'

22. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienrszej kolejności na poczet
należnościgłownejwskazanejw tytule przelewu (art. 451 s 1 Kc nie stosuje sięl'
23' Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wsłazywany t<azaórazóiuo tylko iwyłącznie na
fakturach.

24. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złozonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie popzez złoŻenie zamawia;ąóeńu
faktury korygującej.

25. Rozporządzanie wierzytelnościamiwynikajacvmiz umowy (naleznoŚÓ głowna, naleŻnoŚĆ
uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne)' w tym w szczegolnościzabezpieczenie,
zastaw,
przewłaszczenie, obciąŹenie, zbycie) wymagają pi-semnej zgody Zamawiającego pod
rygorem
nieważnoŚci'
26. \A/ykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
wierzytelnoŚcią wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o'o,,,.
-- ,,Rozporządzanie
27.
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 3b dni ńateńóarzowycn bo'daty jej dostarczenia
do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pienłotnej' '
^^
28. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych' Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą'doręczenia oŚwiadcźen ló pźez
Zamawiającego o potrąceniu.
29. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
30. Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowac płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, tzw. split payment.
31 ' Wykonawca oŚwiad cza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem,
dla
k!órego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. -'Prawo bankowe (Dz. U. z2O2O r.
1896 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.
32. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym pzez Szefa Krajowej Administracji Skarbońej,-Zamawiający jest uprawniony
do złożeniazawiad-omienia, o ktÓrym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierilńiaiooz r. broynac.,ó
podatkowa (Dz.U. 2020r.1325 t.j)
33. Zamawiający oświadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze
identyfikacyjnym NtP 653 000 48 65
34. Wykonawca 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 ktorakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jeśt
zobowiązana do poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany- '
36. Zamawiający oświadc1?] Że jego właŚciwym
skarbowym jest: P|ERWSZY MAZowlEcKl
-urzędem
URZĄD SKARBOWY WWARSZAWIE, UL. ALoJZEGo
FELIŃsKiEGÓ zR, ot_sl3 WARsZAWA.
37. \A/ykonawca oŚwiadcza,Żejego właŚciwym urzędem skarbowym jest:...
38. W przypadku zmiany właściwychurzędow skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni-od daty dókonania )miany.'
39. Zamawiający oŚwiadcza, Że posiada status dużeqo przedsiebiorcv w rozumieniu ustawy z dnia
B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóznieniom w transakcjach handlowycń (Dz.U.
2020.935 t.j.)
40. \Ałkonawca oŚwiadcza, Że posiada status
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8
m€rca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.
2020.93s t.j.)
41. Strony_z_obowiązane są niezwłocznie informowaÓ drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym mowa
w ust. 39,40 powyzej.

42 w pzypadku

opÓŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem

odrębnych negocjacji.

1. Umowa obowiązywac będzie

s4

Termin obowiązvwania umowv

2. Zamowienie nie moze byc doręczone pÓŹniej niż w ostatnim dniu
3' Termin realizacji dostaw dni od daty wysłania zamÓwienia
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Gwarancia i postepowanie reklamacvine

1'
2
3'
4'

5.
6.

Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji na okres: ....... mlesięcy licząc od daty
dostawy przedmiotu Umowy do magazynu Zamawiającego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne'
Termin zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą' Zamawiający złoŻy Wykonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, -poo
rygoreń
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatzyc i udzielic Zamawiającemu pisómnej oopbńrieozi
czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnió następnego
po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez Zamawiającego ret<iamai.1i
do Wykonawcy.

Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uŻytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone oględziny w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem ńaliczenia kar umownych

zgodniezzapisamigl0.

7. W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moze zlecic wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
B. W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
9.

Wykonawca' ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi określone przez Zamawiającógo
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10.
Wysokośc kosztow badań określikaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza'
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostaĆ objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot Umowy.

s6

Badania kontrolne
Zamawia)ący zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowo|nym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie jego zgodnoŚci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi oraz wydanymi

2.
3.

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 wyrobow, uprawnione do badania towarÓw stanowiących przedmiot umowy'
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą'
Pobranie probki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu roboczym licząc od daty
zawiadomien ia Wykonawcy drogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym
3) magazynie, w ktorym zostanie pobrana prÓbka towaru,

4) terminie pobrania probki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednocześnie Jednostkę,
ktÓrej zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie

4

reprezentatywnej partii towaru' do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemoŻliwiający ingerencję osob trzecich odpowiada ZamawiĄący.
\ĄĄlkonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu probki towaru do badań oraz jejoznaczenia
w dogodny dla niego sposÓb.
\Alkonawcy
Zamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
organizowanym i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓĘ mowa W ust. 1.
Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawierający,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktÓry podpisują:
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej iMagazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,

i

5

6

1)
2)

przedstawicielWykonawcyumowy.
o ktÓrym mowa w ust. 5' sporządza się w trzech egzemplarzach. orygin ał zatzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy póbieraniu piooót<
ProtokÓł,

towaru do badań.

7

W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu próbki towaru do badań,
protokÓł, o ktÓrym mo-Wa w ust' 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje
prawo wniesienia zastrzeŻeń dotyczących sposobu jej pobierania.
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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8.

Przekazanie probki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚc i nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej prÓbkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa w ust' 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośc prÓbki towaru z Wymaganiami określonymi w ust. 1, ZamawiĄący
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie \Ą/ykonawcę, drogą elektroniczną.
10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w ust' 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od
daty
powiadomienia,1owaru wolnego od wad w ilości rÓwnejwielkości nierózchodowanejdostaw,
o ktorej
mowa w ust. 3 p!t-2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie
zapisami $ 10, ź
zastrzezeniem ust.'l 2,
2) \Afukonawca' na.podstawie faktury wystawionej pzezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego
do
badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego nóo'ań oiaz ich pzeprowadzenia
iwydania opinii,
3) Zamawiający moze zlecić, powtorne badania kontrolne prÓbki tozsamego towaru z losowo
wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego Oddziaiu,
4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuzytego óo powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich pr'epro*idzenia iwyoania opin"ii,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw'

9.

z

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

11.

o ktÓrej mowa w ust' '1 mogą stanowic przesłankę do odstąpiónij od ómowy ź prryc.yn lezących pó
stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistyczńe.;1ebnostki badawczej, o ktorej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz wykonawcy jego transportem i na jego koszt.

-

12' W przypadku ujawnienia, potwierdzońej opini{ ipicjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częŚciowo |ub całkowicie rozchodówanego z magazynu oraz fodjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontazu i wytranspońowaniu towaru z óołi kopalni, *osźtlmi

wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztow
13. Wczasie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie priwo do prżeprowaozóńia, w uzgodnionym
Wykonawcą umowy terminie zakresie, audytu warunkow techniczno organizacy;nfch
oraz zgodności procesu realizacji umowy z posiadanymiprzezWykonawcę certyfikatami_ '- 14. W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprócz upowaznionych frzedstawicieli'Zamawiającego mogą
uczestniczyÓ, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwnież przedstawiciele akredytowańej
ieonosit<i

z

i

ceńyfikującej.

s7

1
2.
3.

4.
5.
6.

7

B

9

10

Obowiazki Wvkonawcv
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyó pzedmiotzarnowienia zgodny ze złoŻonąofertą.
Dostarczenie prz'ez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającógo miejsca
w terminach określonychw zamówieniach w godzinach od 06.00 dó 13'oo, chyba, ze Jzgoóniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostaÓ wydany Zamawia1ącemu W opakowaniu zwyczajówo przyjętyń
dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
\Ąfukonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem własnym i na koszt własny do WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - piekary, Ruch Bobrek.
Towar winien być oznakowany W sposob umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałow dostarczony ch przez Wykonawcę' Kosziy
odbńru
powyzszych odpadÓw ponosi Wykonawca.
Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania ńalezytej starahności,
z uwagi na charakter prowadzonej działalnościnie zapewnia realizacjizamowienia w pełnym zakresie.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach pośzczegÓlnych
pozycjiasortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb zzastrzeŻeniem|
Że całkowita wańośc dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy orazŻe ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozyĄi asortymentowych nie ulegną zmianie.
o przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac Wykonawcy do wiadomości pisemnie,
faksem l_ub pocztą elektroniczną w terminie do 3dni róboczych od ich u;awńienia. Wykonawca winien
w ciągu 3 dni roboczych od powiadomieniazającstanowisko, co do brakÓw

w towarze.
11

JeŻeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie
uwaŻał za
niedostarczony.
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12. Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyĆ do magazynu
Zamawiającego z kazdą partią wyrobÓw sporządzone w języku pois(im dokumenty, potwierd-zające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przezZamawiającego:

1l Przy pierwszej dostawie:

- Ceńyfikat w zakresie ceńyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę

ze dokładnie oznaczone

ceńyfikującą

potwierdzający,

produkty będące pł:zedmiotem zamÓwienla (d-any'ivńłvpv t<rązniroń'oó
przenośnikÓw taśmowych)mogą byÓ stosowane w gÓrniczych przenoŚnikach-taŚmowvirr
oraz spełniają
wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowieniJ Ustawy,,Prawo geologiczńe i gÓrnicze''
oraz
wymagania zawańe w aktach wykonawczych wydanych z delegicji tej usiawy,-onowiąz-ującej
w dniu
wydania ceńyfikatu,

-Wyniki badań

laboratoryjnych

wykonanych

zgodni

e z

punktem 5.3.6.

normy

PN-9'1 M-46606 w zakresie punktu 5 . 0 tejze normy ńb zgodnie z punktem 4.3.6.
normy PN-M
1 normy (sprawdzenie-uszczelnienia
46606:2010 w zakresie punktu 4.1.t) tefte
łozysk), przez je'dnostkę
niezalezną od Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-9'1 M-466o6 lub
PN-M
46606:20'10 dotyczących uszczelnienia łozysk
- oŚwiadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-9,1 M-466o6 lub PNM
46606:20'1 0 dotyczących uszczelnienia łoŻysk
- Dokumentacja techniczna wyrobu zgodną z uzyskanym ceńyfikatem,

-

lnstrukcja uzytkowania

2| P rzy

każd ej

d

ostawie/u słu dze/+ebeełe]budovłla{łei:

- dowÓd wydania materiału (WZ),

- protokÓł odbioru lub Świadectwo kontrolijakości'
- karta gwarancyjna.

Wykonawca 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 wliczony jest w cenę towaiu.
'l4. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwroinych własnym transportem i
na własny koszt'
15. Zamawiający powiadomiWykonawcę drogą faksową lub elektronicznąo mozliwoŚciodbioru opikowan
w terminie:

1) do 60 dniod dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - (jezelidotyczy)
2) do 1B0 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy bębnow po linach, kablach iprzówodachdotyczy)

'16.

(jezeli

JezeliWykonawca po upływie 70 dniod dnia powiadomienia o mozliwoŚciodbioru opakowań zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:
'1) dostarczenia opakowania zwrotnego
siedziby Wykonawcy

do

na koszt

zgodnie z cennikiem przewoŹnika,
2) utylizacji opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

Wykonawcy,

s8

1.
2.

3.
4.

obowiązki Zamawiaiaceqo

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamowień,

\". podpisu (w przypadku zamÓwień
Zamawiającego.

ktlÓre

elektronicznych)

będą podpisywane lub przekazywane
ńpowaznione ze śtrony

pzez osoby

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) ogolną wartoścnetto zamÓwienia,
B) terminrealizacjizamÓwienia,
9) miejsce dostawy,

zamowienia

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialnąza realizację umowy są osoby wymienione

w zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.

Zabezpieczenie Środkow technicznych związanych

se

Zakres rzeczowyzgodn

z

rozładunkiem i magazynowaniem.

ie, a
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1.

Kary umowne i odszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
1) Wykonawcazobowiązany jest zapłacic Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokoŚci 10% wartościnetto niezrealizowanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi
-[rzypadiiu
od umowy z powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada Wykonawca, w tym
nie mazastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamowień niezrealizowanych do dnia'odstąpiónia od
umowy,

b) w wysokoŚci 107o umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo wniezrealizowanej
częŚci zamowienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓró
odpowiada Wykonawca,
c) w wysokoŚci 0,27o umownej wańości netto towaru okreŚlonego kazdorazowo W zamowieniu, nie
dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liózony do dnia dostarczenia towaru,
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%. W przypadku
definitywnego braku realizacji zamÓwienia lub jego części,w sytuacji goy nie odstąpiono óo ,J'o'y,
kara umowna rÓwna jest wańoŚci niezrealizowanego zamÓwienia' Źa definitywńy brak realtzaóji,l
zamÓwienia lub jego częŚci uznaje się w szczegÓlności oświadczenie Wykonawcy ó odstąpieniu oó
realizacji zamowienia lub jego części oraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej'z tytułu żwłoki
w realizacji zamÓwienia lub jego częściosiągnie wartoŚĆ niezrealizowanego zamÓwienia lub jego
częŚci.

2.
3.
4.
5.

d) w wysokości 0,2o/o wartościnetto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień
zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o ktÓrych mowa w $ 5 usi.'g,
e) w wysokoŚci 0,2% wartości netto podlegającego wymianie towaiu za kazdy ozien zwłoki
(w przypadkach określonychw $ 5 ust. 5 lub 7 orazw s 6 ust. 10 pkt 1),
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłaciÓ Wykonawcy kary umowne:
a) w wysokości 10% umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamowienia z powodu okoliczności, za ktore odpowiada
Zamawiający,
b) w wysokości 0,1% umownej wańoŚci netto zamÓwionego i nieodebranego z winy ZamawiaJącego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opoŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarów, ktÓrych iloścodpowiada iloŚcitowarów, z dostarczeniem ktÓrych
Wykonawca się opoznia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻsząod ceny
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę roŻnicą pomiędzy ceną, po
jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
Zamawiający niezaleznie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych
korzyŚci.
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowić będzie nota księgowa'
Zadatę dostawy partiitowaru strony przyjmują:

1) datę dostarczenia pańii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją

6'

Zamawia1ącego, przekazaną Wykonawcy lu b
3) datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa w ust' 1 pkt. 1 lit' b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie.

s{{

1

odstapienie od zamówienia
W sytuacji, kiedy nie odstąpiono od umowy, ZamawiĄący moze odstąpic od realizacji zamowienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami

$ 10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
1) otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji'
2) otrzymania pzez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii towaru, co
d o kto rej Wy ko n awca uznał r oszcze n a re kl a m a cy jne Zamaw iaj
ące g o,
3) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z $ 10 ust.1 pkt
'1 lit. d' osiągnie
10% wartościreklamowanego towaru,
gdy
4)
kwota kary umownej z tytułu zwłokiw dostarczeniu towaru woln ego od wad wyliczona zgodnie
z $ 10 ust.'l pkt 1 lit. e, osiągnie 'l0% wartoŚci reklamowa nego towaru,
5) nabycia przez ZamawiĄącego
W ilościwyspecyfikowanej
w niezr ealizowa ny m za mÓwien iu,z
się opoŹnia'
i
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2'
3.

odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dia przekazywania zamowień uwaza się
za skuteczne.

Dopuszcza

się

odstąpienie

od

realizacji zamowienia

po

uzgodnieniu między Wykonawcą

a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych. -

s12

odstąpienie od umovw

1.Zamawiającemuprzysługujeprawooo@unc(odteraz)wprzypadkunaruszenia

przez \Atlkonawcę przepisow prawa, skutkujących powśtaniem zagrozenió oózpieczeństwa
mienia
Zamawiającego lub zdrowia, Życia pracownikÓw.'Prawo to Zamawiaj{cy moze wyronywae
w ciągu 3ó
'Wykonawcę

dni od powzięcia przez niego wiadomościo naruszeniu pr.eź

2.
3.

przepisow prawa

skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawóy przy'iuguju
wynagroózenie
nalezne mu z tytułu wykonania częściumowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX
nunc (od teraz)

w przypadku:
1) utraty przez Wykolawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub czynnoŚci
objętej
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakłaóają obowiązek ich posiadania
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunclod teraz) zzachowanlem
okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, określónego W odrębnym oŚwiadczeniu,
w przypadku:

1) ograniczenia produkcji

lub reorganizacji w jednostkach

organizacyjnych Zamawiającego,

powodujących mozliwośc wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw prooukc.1i luó'pótenc1ału
ludzkiego-do
samodzielnej realizacji przez ZamawiĄącego świadczeń objętych umową.
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkująóój tym, ze świadczenie objęte umową
nie może byc zrealizowane

-

3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn leŻących postronie
Wykonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie się pŻez Wykonawcę
od realizacji umowy w całoŚci lub w częŚci
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob
niezgodny ze sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym iym, iŻ uzyskany efekt realizacji
zamowienia jest nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.

1.
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Ochrona danvch osobowvch
\Ąkonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony uoostępnionych danych osobowych,
w związku z realiz3cją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i techńicznycn sróokow ochrony
danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznychzgodnie z zapisami prawa a
w szczegÓlnoŚciz ustawą z dnia 10 maja 2018' o ochronie danych osobowych (Dz.U'2019'1781 tj' z
dnia 19'09.2019), oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radylur; zotolo79 z dnia27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzbniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5t46twE'
Wykonawca iZamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wyda nych przez
polski organ nadzoru lub unijny organ dorad czy zajmujący się ochróną danych bsooowycir ooiyczącycn
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczayą, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieliStron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowyznają pizepisy dotyczące ochróny
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawnia.;ąób oo przetvvarzania danycń
i

2.
3.
4'

osobowych.

Wykonawca i Zamawia1ący oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy zostiną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niózbędne'do
po tym
1ej reaiizali,
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnieńia roszczeń Stron umowy.
"
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Zgodniezart'rs1sJ^r,u,*,pejskiegoiRady(UE)2o16l67g

z

dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w zńązl<j z przebtvarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5l46lwE (ogÓine

rozporządzenie

informuje, iz:

1.

\

N
\
\,

o

ochronie danych), (Dz.U.tJE'L.2016'119'1), zwańego oile1

nooo,

zama*ńjący

Administratorem d anych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKo KS KRAJ
Sp. z o'o', z siedzibą
Piekarach Ś ląsk ich (41-940) pzy ul. gen J. Ziętka, wpisa ną do Reiestru PrzedsiębiorcÓw

w
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4'
5.
6.

7

'

8.
9.

prowadzonego praez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X \AĄdział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złotych, podatnińiem ód towarÓw
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633; BDo
I y9ług
000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej Administratorem.
Dane kontaktowe l.nspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KńAJ S[. z o.o': adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tet. 32 718 16 67
Przetwarzanie pzekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikÓw.
Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania anali rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania' produktÓw
'z
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodżenia i windikacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow jrt' 6 ust. 1 lit.
f) RoDo.
Przetlł'tarzanie powyŹszych danych osobowych jest niezbędne rownieź do wykonania ciąźącego
na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci z ustawy ó podatku oocńooówyń
od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne-i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) iooo.
Dane osobowe \Ałkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związany'm z realizacjąpowyzszych
celÓw. Administrator moze udostępnić dane:Wy-konawcy osobowe innym odbiorcom swiadcżącym usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane będą równiez udostępniane ióomiotoń
upowaŻnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom pue1varzającym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w za-t<ie'sie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamowienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechówywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami'
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania,
.usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawó do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konsiytucji ż6 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki
2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przeM,tarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza prżepisy RoDo'
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Nadzór wvn ikaiacv z zarzadzen ia środowiskowego
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓw prawnych
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującej w WĘGLOKoKS
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.
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Zasadv etvki
1. Wykonawca oraz Zamawiający nie moŻe naruszaÓ poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikow,
przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub na
1ego rzecz i odnosi się
w szczegolnoŚci do zachowań, które rnogą prowadzić do:
'l) popełnienia przestępstw określonych W art. '16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2OO2r.
o odpowiedzialnoŚci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grożbą kary
(Dz.U. 22019 r., poz.628),
2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 tj).
2. \ĄĄlkonawca oraz-Zamawiający winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą zadnej darowżny'lub
prowizji; jak równiez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę 'prowizji pricownikowi lub
przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.

1'

s17

9ch rona taiemn ic przedsiebiorcv. zachowanie poufności

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy ińrorrnac1l tecrrnicznycn, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywańiem Ó'mó*v
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz określony w Umowie, a takze do zachowanii

w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony
w innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Strońw czasie obowiązywania lub po
rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będąóa pr'eomióteń
bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZamawia1ącego'
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Wykonawca zobowiązuje Się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zacńowac po jednej
t<opii wszyśtriórr

dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową.
\Ą/ykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem
bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są pr?Y'nie óhronioną tajeńnióą
z'amawia1ącelo i oez wyraŹnej
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykon9y.ę,
1e!o |racownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za
ktÓre Wykonawca ponosi.prawną'odpowiedzialnoŚÓ,
ńa';ńresem Umowy przetwarzane, ani teŻ
korygowane czy udostęp.nione jakiejkolwiek osobie w
sposob.

1Jriń*iór

\Ąłkonawca nie jest zobowiąźany traktowaĆ, jako
$oufnei, iaonei informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana\A/ykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego,
lub
2) została bez zadnych ogranicżeń w źakresie'
boi'tńoś.i pzekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne
bez naruszenia niniejszej klauzuli

poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest
takze dopus zczalne
w następujących sytuacjach
:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzielic się informa cjami
związanymi z realizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami. zaangazowanymi w realizację niniejsżej r.i'o'y,
zastzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcow'
^.
2) wykonawca moze ujawniac inioimacje osobom trzecim, takim jak
doradcy i/lub ubezpieczyciele
_ zobowiązani ustawowo do zachowanió ta1emnicy zawodowej.

z

o.
7.

B

9.

3) Wykonawca moze ujawniać informacjó na źądanieort|now państwowych,
gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, itor" pozyskają informacje,
są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane
w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na
stanu,
organizacji
i
interesÓw
Zimawiającego
nie zostaną ujawnione,
.temat
udostępnione lub upublicznione ani w ózęŚci, ani w całoŚci, o ile nie wvni[a
to z ńnycn postanowień
jednocześnie nie słuzy do jej re'alizacji z zastrzeźeniem
ust. 4 i 5.
!mowy, a
,
\Ąłkonawca zobowiązuje się do zastosowania-skutecznych środkÓw technicznych
iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przeka.zanych infórmacji i dany cn zanózpieczając je
przed
nieu powazn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lu b ń ieu prawn ioną
modyfikacją.
W przypadku naruszenia. p.rzez ktÓrąkolwiek ze siron zasady póutno3ł Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych ko'oeksu cywilnego.

s18

Wtrakciewykonywant1T9*y',ęsyustawyzdnia5sierpnia2O1Or.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. zZO19-r. poz.T Zt.j.).

1'
^
2'
^
3.
4'
5'

$1e

Siła wvższa

Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci zl nMtclńanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy, jeŹeli jej
re.alizaĄę uniemożliwiły okolicznoŚci siły wyŻszej.

Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe' nieprzewidywalne i niezalezne od woli
stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci.na stałe tut na pewien czas, ktÓremu
ni"
zapobiec ani
przeciwdziałac przy zachowaniu nalezytej star.anności'
'o.n"
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓinoŚci:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,

b) akty władzy państwowej np. stan wojenńy, stan wyjątkówy itp.,
powazne zakłócenia w funkcjonowańiu tńnsportu,' '
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezMocznego informowania o zaistnieniu
okoliczności
ltanowiącej siłę w.yŻs.zą, o czasie jejtrwania i przewidywinych skutkach dla Umowy'
Jezeli okolicznoścsiły wyzszej ma charakter'czasowy, jednak nie dłuŻszy
nii sieoem dni, realizacja
zob.owiązań wynikających z Umowy ulega prze_qunięiiu'o okres
tnłania przełlooy. Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

c)

s20

1'ZestronyZamawiaj1c,e9o-osobą,ffimiorazodpowiedzialnymizanadzornad
*"'l'"r1

:':-l1*:',,J

,
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osobą odpowiedzialną
i

2.

za

terminowościądostaw jest:

pzesyłanie zamowień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją

.. tel.

........ e- mail ...,.;......

Ze strony Wykonawcy - osobą / osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za
nadzÓr nad
realizaĄą
jest
umowy osob

/ są:

tel.

3' z'i"'"

e- mail

;f.oyi"Jł11ny"n

*v'"g"

i"il'

""o,
wzakresie
osob odpowiedzialnych'a'r19fi.T?J
zarealizacjęumówy,-wymagine
strony umowy.

aneksu.

o

przeprowadzonej zmianie

jest pisemne powiadomienie drugiej

s21

Postanowienia końcowe

1'
2'

Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie
w drodze negocjacji

bezpoŚrednich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji
dostawy poŹniejszego
niŻ określonyw umowie:

1)
2)

3'
4'

w zamÓwieniu

poprzez określenie innego terminu,

po przekazaniu zamÓwienia, dla. zńÓwień przekazywanych drogą elektroniczn poprzez
ą
informację o zmianie terminu realizaĄi zamowienia wysłańą e-m"ii"m
wskazującą inny niz

pienrvotny termin realizacji. W kazdym przypadku mózliwa jest
zmiana terminu realizacji
zamÓwienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłańe!o pismem,
faksem
lub
e- mailem.

W przypadku braku moŻliwościpolubowne.g o rozwiązania spory poddawane będą
do rozstrzygnięcia

Przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Wykonawca zobowizany-iest] aby wszy-stkie czynnośói iwiązane z koniecznością
bezpoŚredniego
zwrocenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp z o.b' (w tym m.in' uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doęczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takze wszystkich
czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i. obowiązkÓw WĘGLóKoxs'knłJ śp. o.o.
wynikających
z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony róalizującej umowę, z
iowiadomieńiemb.óov
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastówego odstąpienia przez Zamawiającego

.

5'

'
6'
7^

8.

od realizacji U19wy bez prawa odszkodowańia, nie będźie zatrjdniaĆ

ń

'fórm]e

;"ti";tot*iet<
pracowników WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z.o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci
związanych z realizaĄą
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw zamawiaiącego, wykónujących na rzócz
firm obcyóń
czynnoŚci, ktÓre.na podstawie pzepisÓw prawa pracy uzasadniają uózietenie pracownikowi pzez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest możliwe w terminie 14
dni od momentu powzięcia
Przez ZamawiĄącego wiedzy o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych do umów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnejw postaci aneksu do
Umowy.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzńiącycn ógzemplaźaci'l po
ze Stron.

l

egzemplarzu ola

t<azoe;

i,

^t

itt.-

Llift

.\
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