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SPECYFIKACJA
lsToTNYcH WARUNKÓW zAMoWlENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X \AĄldział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65, REGON: 270034633

res stro ny ntern etowej ; www.weq loko ks kra i. pl
SposÓb komunikowania się z Wykonawcamizostał określony w dalszej częścislWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
P Ro F L NA BYWGY: ad res nternetowy : https ://dostawcv-weq loko
ks.co iq. b iz
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lnformacje podstawowe:
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest W tryble przetargu
nieograniczonego zgod11e z Regulaminem udzielania zamowień w wĘe toxoKśKRAJ'sp. z o|o'
zwanym w dalszej częściSlWZ Regulaminem.
2' uł-c]ao-z Regulaminu, o którym mowa_W ust.1, dostępny- jest
dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o'o. w Profilu Nabywcy.' 1il.

opis przedmiotu zamówienia.
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Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek - Piekary w roku 2021 (grupa maleriałowizss-zo,1
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamówienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do slwz.

Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym

przez
nalezytą starannoŚcią, ZamawiĄący, pomimo dochowania nalezytej śtaran'ności
z uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamÓwienja w pełnym
zakresie.
Zamawiający dopuszcza mozliwośĆ składania ofert częŚciowych na poszczegÓlne częścizamÓwienia
(zadania), ktÓre wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana ofeńa winna obejmowac cały zakres rzeczowy i ilościowy zadania. Liczba części
zamÓwienia (zadań) wynosi 16.
ZamawiĄący dopuszcza mozliwoŚć złoŻenia ofeńy przezjednego Wykonawcę na jedną lub więcej
częŚci zamówienia (zadania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarów W ramach
poszczegÓlnych pozycji asortymentowych i składania zamowień wediug rzeczywistych potrzeb
z zastzeŻeniem, ze całkowita wartośÓ dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, że ceny
jednostkowe poszczegolnych pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.
Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania nie zam|erza zawrzeć umowy ramowej.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń wariantowych.
Zamawiającego

z

Termin realizacji zamówienia i warunkl gwarancji.
Umowa obowiązywać będzie od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 roku.
1 Zamowienie
2.
nie może byĆ doręczone później niż w ostitnim dniu obowiązywania
3. Realizacja dostaw odbywaÓ się będzie sukcesywnie zgodnie z zam'Ówieniamiumowy.
wynixaiącymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego.
4. Wymagany termin realizacji dostawy: zl !1i od daty wysłania zamówienia drogą elektroniczną na
zasadach określonychw oWRD (ogÓlne Warunki Realiźacji Dostaw).
5' \ĄĄlmagany okres gwarancji: minimum 'l2 miesięcy- licząc od daty odbioru przedmiotu
zamówien ia przez maga zy n Zamawiającego.
6' Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w Załączn|ku nr 9 do S|WZ _ lstotne postanowienia
do umowy.

Warunki udz|ału W postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków.

o

udzielenie zamówienia mogą ubiegaÓ się Ękonawcy , ktÓrzy spełniają warunki dotyczące:

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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posiadania wiedzy idoświadczenia to znaczy:
\Alkonawcy, ktorzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - W tym okresie,
wykonali/wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazanii spełniania warunku
wiedzy
i doświadczenia o łącznej wańości nie mniejszej niz:
a) dla zadania
6 - 400 OOO,OO pLN,
b) dla zadania nr ,lS - 300 OOO,OO pLN,

nr

Za zakres dostaw

niezbędny do wykazania spełnienie warunku Zamawiający uwaŻa dostawy
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamowienia,'tj.
zarowno dostawy
materiałÓw tozsamych z przedmiotem postępowańió, jak rowniez dostawy
ńaieriałow rodzajowó
podobnych tj.: dostawy elementów tras kolejek podwiószanych.

W

przypadku składania ofeńy na więcej niz jedno zadanie wańoścnetto
wykonanych przez

\A/ykonawcę dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
oiert a jeŻeli okres
prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie,'nie moze byĆ
mniejsza od sumv wartoŚci

dgstaw określonvch przez Zamawiaiąceoo dla

ofertę

2)

poszczeoÓ@onawca

składa

W przypadku WykonawcÓw, przedstawiających waftości wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wy.kazanej kwoty według śródniego kursu NBP ogłoszońego
ostatniego dnia roku, w ktorym dostayy wykonano, a w przyfadku dostaw tiykonany'ch
w bieŻącym rok1 wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprz'edzającego dzień," w ktÓiym
upływa termin składania ofert. W związku z powyŻszim waftości'wy*onźńycn dostaw określone
w walutach obcych naleŻy wyszczegÓIniĆ oddzietnie dla kaŻdego roku kótendaźo*"go.
sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
a) uzyskali przychÓd nelto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli
okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy nŹ jeden'iok - w tym okresie, nó podsiawie
,,Rachunku 1sk9w i strat'' pozycja Przychod netto ze sprzedazy produktow, towarÓw
i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaŻy i zrownane z nimi o wańości nie mniejszej
niz okreŚlona w pkt. '1 dla poszczegÓlnych częścizamÓwienia'
\ PrzvPadku Wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentów
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
ltV przypadku wykonawcow przedstawiających wańośćuzyskanych przychodow w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według Średniógo kursu NBP ogłoszońego
ostatniego dnia roku, ktÓrego przychody dotyczą, a w przypadku przychódow uzyskanycn iu oiezącim
roku wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającegó dziert, w kton1ń upływa tórńin
składania ofert.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wska.zanej kwoty wg Średniego kursu NBP ogłoszonego ostótniego ania ńnśiącaroku
obrotowego

3)
4)
5)

b) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwien ia;
nie zalegania z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali'oni pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych.płatnościlub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,
nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚciza wyjątkiem wykonawcow, klorzy-po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
;ezeli ukłaó nie pLewiduje
zaspokojen ia wi erzyciel i popzez li kwidację majątku u padłeg o,
dysponowania potencjałem technicznym oruz osobami zdolńymi do wykonania zamÓwienia

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

na podstawie złoŻonych przez

ioświadczeń'
VI

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia przez \ń|konawcę warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
p

rzedłożenia

1.

w

r

az z ofeńą

oświadczenia o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu, złoŻone na
ofertowego stanowiąceg o Załącznik 2 i 2a do slwz.
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5.

6.
'
7

8.

z

\Ałkazu wvkonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - w tym okreśie, z podaniem ich wartoŚci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcÓw oraz dokumenty potwierdzające, Że te dostawy zostały
wykonane nalezycie - zgodnie ze Wzorem Załącznika t'li ł oo slwz.
Rachunku zyskÓw .i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjestkrótszy niz jeden rok za ten okres' W przypadku \Arlkonawcow,
ktorzy
na podstawie przepisÓw odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,
dokumenty okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu popizednim. '
lne potwierdzenia
Dla
spełnienia warunku' nie znajdowania się w sianie likwidacji lub upadłoŚci:
a) aktuaInego odpisu z właściwegorejestru 1dzeli odrębne
pizepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osób fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie znajdowania się
w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓW, ktÓrzy po ogłoszeńiu upadłoŚci
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla Wykonawców, którzy prowadzą
działalnoŚć na podstawie innych dokumentÓw - ten dokument.
W stosunku do \Ą/ykonawców, ktÓrych upadłoŚć ogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu _ oryginał lub kopia, poŚwiadczona przez
\AĄkonawcę za zgodnośćz oryginałem Mw postanowienia Sądu.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1) aktualnego zaświadczenia Nacze!nika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci
wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześniei niż 3 miesiace przed
upływem terminu składania ofert.
2) aktualnego zaświadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpleczenia Społecznego, potwierdzające, ze Wykonawca nie zalęga
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu wystawionego nie wcześniei
niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert.
Dowodu wniesienia wadium.
oryoinału lub kopii poŚwiądczonei za zogdnośÓ z oryoinałem pełnomocnictwa do podpisywania oferty
w jmieniu \A/ykonawcy, jezeli upowaznienie do podpisywanń łerty nie wynika z przódstawionycń
dokumentów,
Jezeli \Ą&konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktÓrych mowa w pkt 4,5 składa dokumeniy wystawione-'w kraju, w któryń
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin okreŚlony w pkt 4,5 stosuje się odpowiednió.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjate technicznym, osobach zdotnych
do wykonania zamÓwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotow, nióza'teżnie od charakieru

prawnego łączących go z nimi stosunkÓw.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, w szczegÓIności przódstawiając w tym celu'pisemne
zob.owiązanie takich podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na-okres koizystania
z nich przy wykonywaniu zamowienia.

vlt

lnne dokumenty

w celu

potwierdzenia,

że oferowany pzedmiot

zamówlenia odpowiada

wymagan iom określonym przez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamowienia odpowiada wymaganiom określonymw S|WZ

Zamawiający żąda również pzedłożeniawrazzolertą następujących óorrimentów ioświadczeń:
1) dokumentÓw / oświadczeń wymienionych w cz. llt Załącznika Nr 1 do slwz.
2) Wykaz parametrÓw techniczno-uzytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, spełnienia wymagań
prawnych oraz wykaz załączonych dokumentÓw potwierdzających spełnia nie przez oferowane
óostJwy
wymagań określonych przezZamawiającego - zgodnie zZałącznikami Nr 3 do SIWZ'

vlil.

Wymagania dodatkowe, gdy kitka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1. Wykonawcy mogą w9RÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia,
solidarną odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy.
Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie1 \AĄlkonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentówania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamÓwienia Wszelką korespondenĄę związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionyń pełnómocnikiem.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw ilspolnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lu'b osoby reprezentujące
p_oszczególnych WykonawcÓw składających ofeńę wspolną.
W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspÓinie, do oferty nalezy załączyc''

'l) pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
ńs.ysit iór'
WykonawcÓw,

pozostałych

2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \ĄłkonawcÓw, (jeŻeli
ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwańo jego li[widacji ani nie ogłosżono jego
upadłoŚci, nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, sr.łioer n" ,io"'ńi"czen-ie społeózńe
i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenió
na raty

_

5.

o

zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie.w całoŚciwykonania oecyzjiwłaŚciwego órgunu,

3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonańie przedmioiu źamowienia złożone
indywidualnie przez kazdego z WykonawcÓw, zgodnie- zZałącznikiem nr ó oó swz,
4) umowę regulującą wspÓłpracę tych \A/ykonawcow tzw. umowa konsorcjum'
Wykonawcy wspÓlnie ubi egający się o udzielenie zamÓwienia mu sząwykazac, Że warunki
dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wy konania zamÓwienia
lub zdolnoŚci fina nsowyc h spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączy c od powiedn ie doku
menty (jeŚli
są Wymagane)' Jezelij eden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki mozna
przedłozyć tylko dokumenty jego dotyczące
a

nosi

tx.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. ofeńa składa się z:
1) Formularza ofertowego składanego w dwÓch formach tj.:
a) papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2i2ado Śtwz,
b) elektronicznej - na portaIu Zamawiającego

wP

2.
3.

4.

5.

kw

na

W przypadku rozbieżnościdanych złożonych w formie papierowej z wersją w portalu ontine,
wiążąca jest ofeńa złoŻona w formie pisemnej.
2) oświadczeń i dokumentÓw, o ktÓrych mowa w częściVl,Vtl, VIll do slwz.
3) dokumentÓw / oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
\Ałkonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.
9t:rtę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyc w oryginale w jednym egzemplazu.
oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone W języku pólsxim, a oot<rimenty spoiządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez \AĄlkonawóę-na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez \A/ykonawcę do ofeńy.

oferta powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw
(załącznikÓw).

6.
7.
8.
9.

10

i

oŚwiadczeń

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

oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób

do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawówymi.

uprawnionych

Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w poitępowaniu w imieniu Wykonawcy
naleŻy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikac z przedstawionych dokumentow'
Wszelkie poprawki dokonane w treŚci oferty (przed jej złoŻeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatzone podpisem osÓb podpisujących ofertę.
Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byc zszyta

w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.
11

12

Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawia1ącego (np. prospekty reklamowe

o firmie, jejdziałalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byó
-zgodnośó
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonejza
z oryginał"-'pn",
Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do |ego reprez'entowańia, ' i

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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GLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Dokumenty i oŚwiadczenia powinny potwierdzaĆ spełnienie przez Wykonawcę Warunkow udziału
w postępowaniu o.raz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwien-wymagań okreŚlonych przez
ZamawiĄącego, nie pÓzniej niz w dniu, w którym upłynął termin składania ótert''lstótnych
Treścoferty musi odpowiadać treŚci Spe9yf1kacji
Warunkow ZamÓwienia, pod rygorem
odrzucełia ofeńy, zgodnie z$27 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Cena ofeńowa musi byÓ okreŚlona w PLN, podana'w tabeli formularza ofertowego, jako cena
netto
i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT
Cena ofeńowa musi uwzględniaÓ wszelkie koszty związane z realizaĄąprzedmiotu zamÓwienia.
Jezeli Wykonawca zamierza zamieścicw ofercie informacje oęołóó tajeńnrcą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisÓw o zwalczaniu- nieuczciwej konkuróncji '(Dz U. z 2O1si
i. poz.'1o1ot.jJ
nie póŹniej niż w terminie składania ofert' musi zamiescie adnótację
,'Tajemnica przedsiębiorstwa,,
ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo * silisi'e tiesci
ńalezy poode num"ry
stron zawierające..informacje objęte tajemnicą pizedsiębiorstwa. iajemnica
|rzeoiięniorstwa nió
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tyóh, ktÓrych treśĆkazdy zainteresówany
moze legalnie
poznać. W szczegolnoŚci nie moŹna zastrzec: nazwy i adresu \A/ykónawcy,
informacji dotyczlcych
ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarańcji warunków płatnoŚói. tńtormaó1e
stinori,iące
tajemnicę przedsię.biorstwa Wykonawcy powinńy zostaó przekazane w taki .po.on, ny'zanawiai4Ący
mÓ.gł z łatwościąokreśliczakres informacji objęiych tajemnicą. Brak stosownego
zastrźezenia oęłżió
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenió całościprzekazanychiokumentow
i oailycń
do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnieńie na zasadach'okreŚlonyóh w ustawie.

Wadium
1
Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium na następujących zasadach:
1) dla zadania nr 6 - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złot/cń bo7.,oo),
2) dla zadania nr 15 - 5 00o,oo zł (słownie: pięĆ tysięcy-ziotycńoo/loo
),
W zalezności od iloŚci częŚci zamowienia, na które składana jest oferta, wysokoŚć wadium stanowiÓ
będzie suma wadiÓW Wymaganych d|a poszczegolnych częścizamÓwienia, na ktÓre \Ałkonawca
składa ofertę.
2.
Wykonawca wnoslwadium w jednej lub kiIku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
3
Termin WaŻnoŚciwadium musiodpowiadać co najmniejterminowi związaniaofertą.
4
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniaóh, nalezy załączyć
do pozostałych dokumentÓw ofertowych.
5
Wpł.aty wadium w pieniądzu naleŻy dokonaĆ na rachunek ba nkowy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.
o.
BGZ B NP PARIBAS nr rachunku:71 {600 1OSS 1849 61 84 9000 0001 najpóŹniej do dnia i godziny
składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła ,,Wadium na przetarg nr PRZZ/2614
pn.: Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych dla potneb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek - Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-20)"
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wad ium ponosiWykonawca.
6' Wadium wniesione w pieniądzu będzie uzna ne przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania
ofert
7
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
I Wykon awca zamierzający złoŻyćwadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci składa oświadczenie
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzyteln osct przysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o. o. ul. Gen. J' Ziętka, 42-940 Piekary Ś ląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finans owy
sp rawdza moz iwoŚc zaliczenia wierzyte noŚci na poczet wadium przyjmując zasadę,
iz na poczet
wadium podlegają zaliczeniu wyłącznie nalezności z terminem wymagalnoŚci przypadającym
minimum na 1 dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion
Finansowy blokuje nalezności W systemie' oŚwiadczenie potwierdzone p rzez Dyrektora
ds. Finansowych lub Głownego Księ gowego, stanowic będzie dowÓd wniesienia wadi um i jest
składane przez Wykon aWcę wraz z ofertą przetargową. WzÓr oświadczenia dotyczącego wn iesienia
wadium w formie zalicze nia wierzytelności przysługujących Wyko nawcy ubiegającemu się
o udzielenie zamÓwienia stanowiZałącznik nr 7 do slwz.
l

I

ku

l

tu

W

10. Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawierac bezwzględne i nieodwołalne zo bowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/po ręczenia do wypłaty kwoty wadium W przypadkach
wymienionych w Regulaminie.
Kom
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11. DowÓd wniesienia wadium - kopię poŚwiadczonąprzez Wykonawcę za zgodnoŚc z oryginałem
-

12'

nalezy załączyć do oferty.
\Ą/ykonawca, ktory złoŻy ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez Zamawiającego,
a jego oferta będzie odrzucona.

13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy
najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego'oferta
zostałi
wybrana za najkorzystniejszą. \Ąrlkonawcy, którego oteit-a-została wybr"nj,';.ko najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po żawarciu umowy oraz wniesieniu źabeźpiecźenia
naleŻytego wykonania' umowy, jezeli jego wniesienia ządano. Zamawiający- i*r"."
niezwłocznie
wadium, na wniosek \AĄlkonawcy, ktÓry wycofał ofertę przeó upływem termińrj
śrłaoaniaorert.
w tej samej formie, w jakiej zostaio wniesione.
-odsetkam
Zgmawiąący może zatzy mac wad u m w raz z
i, jezel
a) \ĄĄlkonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach
okreŚlonych
w ofercie,
b) zawarcie umowy stało się.niemozliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
c) \ĄĄlkonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalózy[ego wyńonjnia umowy, jezeli ządanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
d) w przypadku okreŚlonym w punkcie 18.
Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium.

14. Wadium zwraca się
1

5.

16
17

'18

i

i:

Niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upowazniona
ze strony
Zamawiającego odsyła poręczenie bankowe, gwarancję binkową lub ubezpieczeniową na
adreś
wskazany w ofercie.
Wadium ulegazatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany oferty przez \ĄĄlkonawcę po otwarciu
ofert
przez Komisję Przetargową.

xt

Zabezpieczen ie naIeżytego wykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy'

xil.

Kryteria oceny ofeńy:
1 Kryterium oceny_ najniższa cena (C)_ waga 100 %
ocenie według kryterium zostaną poddanejedynie oferty nie podlegające odrzuceniu'
?3. Za
nĄkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana -ot'erta \AĄkonawcy, ktÓry zaoferuje
nĄniŻszącenę real izacji zadan ia.

XIII.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

1.

Oferta ostateczna uzyskiwana jest:
1) spoŚrÓd złozonych ofeń,
2) w drodze aukcji elektronicznej:

a) Komisja Przetargowa moze przeprowadziÓ aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania
zostaną złoŻone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja

elektroniczna-zostanie przeprowadzona pod adresem: https://lain3-Weolókoi(s.óoiq.blzl
b) Komisja Przetargowa, w toku aukcjielektronicznej, stosowac n@l@ium ceny.
c) Wymagan|a s^n39t9we dla uzytkownikÓw systemu zostały okreŚlone na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. pod adresem: https://lain3_weqlokoks.coiq.bizl w zakładcó

,,\Ąt!maganiasprzętowe''lnformacjedotycząceaukcj@zanewraz

z zaproszeniem do udziału w aukcji'
d) W przypadku \Ąfukonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną
przyjmuje się złozoną pisemną ofertę.
3) licytacji ustnej - prowadzonejw formie tetekonferencji
\Afukonawcy, ktorzy nie uczestniczą W licytacji W formie ustnej przeprowadzonej przez
Zamawiającego W formie telekonferencji powinni złoŻyÓ ofeńę ostateczną'za poŚrednictwem faxu
lub poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszónie do licytacji Komisja
Przetargowa przyjmuje ofeńę wstępną jako ostateczną, lub

2.
3.
4.

4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
W przypadku złoŻenia jedną oferty Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne
z \ńłkonawcą, ktÓry złozył ofeńę.

negocjacje

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw
realizaĄi zamÓwienia z Wykonawcą, który złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę bez względu na ustalony
-

wczeŚniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się-prżprow-aozenie uzgódnień w formió
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np.: mail, pońaiaukcyjny)
Do licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną źaproszeni \A/ykonawcy , ktorzy
nie spełnią warunków udziału w postępowaniu lub ich óferta podlega odrzuceniu.

Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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XlV.

xV.

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone wZałączniku nr 8
do SIWZ.
2. Umowa moze zostaĆ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeli \ĄĄlkonawca wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach określonychw złozońej ofercie.

Warunkipłatności
1' \A/ymagany termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. booióru przedmiotu

2.

xvl.

WEGLOKOKS KR AJ Sn. z o.o-

zamÓwien ia potwierdzo

n

ego przez Zamawiająceg

o.
\Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłai'- -

Termin związania ofeńą.
1' Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert' Bieg terminu zwiąania
ofertą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania
2' Zawarcie Ymowy moze nastąpiĆ po upływie terminuofeń.
związania ofertą i nie jest
jego
przedłuzanie Njemnlej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za 'zasadie, wymagane
uirawniony
;eśt
do wystąpienia do \Ą/ykonawcÓw z wnioskiem o pińdłuzenie terminu związanij
ofeńą ó okres
do 60 dni.

XVII. Termin i miejsce składania ofeń:
1. ofertę nalezy złoŻyćw nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76,41-90S Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek
do dn

2

ia ..&ł,'..Q!'l.

:.......2021 r. do godz. ...9..:.a

0.

Na opakowaniu oferty _ zaklejonej kopercie naleŻy umieściÓ nazwę i adres \AĄlkonawcy z dopiskiem

(etykieta):

Nr postępowania: PRzv 2614 Pnedmiot postępowania: Dostawa elementów tras kotejek
podwieszanych dla potneb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek _ Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 2g5-2o)
Nazwa Wykonawcy : ................
Adres:........
Nie ofutierać przed dniem ....
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

odpowiedzialnośc za prawidłowe oznaczenie i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

oferty powinny byc zarejestrowane

i

przechowywane

w

warun'kach zafiewniających im stan

nienaruszony do czasu otwarcia ofert.
\A/ykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmieniĆ lub wycofaÓ
ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy złoŻyÓ według [akich samyc'h
zasad jakzłoŻenie ofeńy z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA' lub,,WYcoFnŃle''
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŻeniu óterty po terminie.
W przypadku oferty złoŻonej za poŚrednictwem opeiatora pocztowegó iub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, ofeńa zostanie zwrÓconJ na adres Wykonawcy - bez jej

rozpatzenia.
Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktorej opakowanie z ofeńą nosi Ślady naruszenia, zamieszcza
na.wykazie złoŻonych.ofert stosowną adnotację. W takim pizypadku K'omisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert'

XVlll. otwarcie ofeń.

1.
3.

2'

otwarcie złoŻonych ofert na stąpiw ani, &?*'..91...202i r. o
sodz. ..-9..t.1!.{.. .
Zzawartościąofeń nie można się zapoznaÓ przed upływem terminu otwarcia ofert'
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 otwa rcta.

Sekretaz Komisji : Ewa Wrodarczyk
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lnformacja

z

otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu,

po uprzednim zwrÓceniu się do Zamawiającego za poŚrednictwem poczty elektionicznej'

xlx. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień

1.

i

informacjiw postępowaniu.

Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się z Wykonawcami:

1) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytanla do SIWZ
- drogą elektroniczną na adres: e'wrodarczvk@weolokokskraj.p| lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. ronstytucji zoTl-90s Bytom
b) uzupełnianie dokumentów
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. Konstytucji76,41-905
Bytom,
- drogą elektron iczną na ad res: e.wrodarczyk@weqlokokśkrai. p|
c) wyjaśnienia treściofeń, dokumentów,- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,41-go5 Bytom lub
. - drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weqlokokśkralłl
d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-gOS Bytom, lub
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weqlóko(skrai'p|

2.
3'

2) ZamawiĄącego z Wykonawcami:
zawiadom ien ia, wezwania oraz i nformacje będzie przekazywał Wykonawcom :
a) pisemnie, lub
b) drogą elektroniczną:
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
internetowej w profilu nabywcy https://dostawcv-weqlokoks.iois.bizl'
Zamawiającv i Wykonawca, na ządanie kazdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otzymania
informacji przesłanej drogą elektron iczną.

osobą udzielającą informacji ze strony ZamawiĄącego jest:
Ewa Wrod arczy k: e-mai

I

: e.

wrodarczy k@weq lokokskra

i.

pl

lnformacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do ,l4:00.

xx.

Zasady udzieIania wyjaśnień i modyfikacji.
1. Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2. Wykonawca moze zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treściSIWZ. Zamawiający jest
oborłviązany niezwłocznie udzielić wyjaŚnień, chyba ze piósoa o wyjaśnienie treŚci slWZ wpiyńęła
do Zamawiającego na mniej nlż 6 dni przed terminem składania ofeń.
3. Treśćzapytań (bez ujawniania zrÓdła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
4. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwZ.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moze prźed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowaĆ treŚć SIWZ' JeŻeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlności dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny icń spełnieniai zźnaiuiąącymoze
przedłuŻyc termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.'oóronańą
w ten sposÓb modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu nabywcy
https ://dostawcv-weq loko ks.coiq. bizl.

xxr

P rzetwarzan ie danych osobowych.
Zgodnie z art' 13 ust''1 iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku' w sprawie ochrony osÓb fizycznych w żuiązt<i z prze[ł,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
1ogÓlne
rozpoządzenie o ochronie danych), (Dz'U.UE.L.2016J19.1), zwańego oale1 'nooo, Zamawi-ąący

informuje, iz:

1)

Administratorem danych osobowych \ĄĄlkonawcy jest WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
Śląskich
przy ul.
ziętrj, wpisaną do RejeśtruPrzedsiębiorcÓw
^(41-940)
-Gen
prowadzonego pr??7-p_a'd Rejonowy W.Gliwicach,
X \A/ydział Gospodarcźy Krajowego iRejestru
Sądowego, KRs.00000806'18, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiych, pooatnińemód towarÓw
t__u9ług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-ooo-łg-os, REGoN:270034633;

w Piekarach

BDo

l.

000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www'weglokokskĘ.pl, zwany darcj

Administratorem.

r
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2)
3)

Dane kontalt9we lnspektora och1ony Danych osobowych w WĘGLOKoKS KRAJ Sp.

adres 4'1-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskiaj.pl, tel. 32 7 jB 16 67.
Dane \Ałkonawcy przetwarzane będą w celu:
a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
b) Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;

c) Przechowywania dokumentacji postępowania

4)
5)
6)

o

z

o.o.:

#

udzielenie zamÓwienia
wypadek
przeprowadzenia kontroli pzez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udżielenie zamÓwienia do archiwum.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyć reprezentantow,
właścicielilu b pracown ikÓw \Ąlkonawcy.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie
ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo' Prawnie uzasadnionym interesem sfołt<i jesi konieczhose przóprowadzenia
postępowania
o udzielenie zamÓwienia.

Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między
stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potizeba takze w celu dóchodzenia i windykacji
ńaL}nosci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. o
uśt.t iit. q nooo.
7) Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnńz do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczególnoŚci z ustawy o podatku
dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy piawo geologiózne i górnicze, uśtawy'kooeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkówoŚci
ań. 6 ust. 1 lit. c) {oDo.
B) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznienJpods-tawie
w zakresie związanym z realizaĄą
powyzszych celów. Administrator moze udostępniÓ dane osobowe Wykonawby ińnym
odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dańe wyxońawcy będą rÓwniez
udostępniane podmiotom up.owaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom
przetwazĄącym, z ktÓrymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania
danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonan ia przez nicń zleceń dla Administratora.
9) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechó*y*an"
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10) Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania,
.usunięcia, ograniczenia przetvlarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
'1
1) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora Ochrony Danych Osobowych
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.; adres; 41-9o5 Bytom, ul. Konsiytucji Ź6 adres e-mail:
iod@weglokokskraj.pl , tel'32 71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrońy Danych osobowych,
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwarzanie danych osobowyóh tA/yńonawcy narusza
przepisy RODO.
12) Wykonawca zobowiązuje się poinformowac w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie
osoby tizyczne kierowane do realizacji zamowienia oraz osoby fizyczne pro*a'ożącl'działalnośÓ
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawańe są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, o:
a) fa kcie przekaza,nia da nych osobowych Ad m n istratorowi (Zamawiające mu )
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (ZamawiajĘóego)
- (jeŻelidotyczy)
i

'l3) Zgodnie

z

arŁ.

14 RoDo

\Afikonawca zobowiązuje

;

się wykonać W imieniu

Administratora

(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 12, przekazując
im treścklauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tim osobóm
Wykonawcę jako zródło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi oyśpohowałbędzie Administrator
(Zamawiający) - (eŻeli dotyczy)
14) Podanie przez \Ąfukonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia.

XXI!. lnformacje dodatkowe

1.

?3.

Całoścpostępowania prowadzo1a j1st w języku polskim, dotyczy to rÓwniez wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądac od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treŚci złozonych ofert.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentow,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia kónieczńe byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie oferty.
Kom i sj i : Ewa Wrod a rczyk
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4.
5.

6'

i PRZZI2614

GLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie przez \Ą/ykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przeómiot zamÓwienia wymagań
określonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez komisję Przetargową,
.;aró ożien
uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o t!ń rnryr<onawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezńoczńie pówiadamiając
o tym
\ĄĄlkonawc-ę i wyznaczĄąc termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie,
chyba Że akceptacja
zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonlwóę na podśtawie ust. 4.
Zgodnie z.$
.37 ust.1 Regulaminu dokumentbcja z postępowania nie podlega udostępnieniu
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

XXll!. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. osoby upowaznione informują WykonawcÓw, w formie przewidzianej W slWZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji
na stronie
www.weqlokokskrai.pl
2. \Afukonawcę, ktÓrego ofeńa zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

XXIV. Postanowienia końcowe.

1.
2
3.

Oferta nie podlega zwrotowi.
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze spouądzeniem, złoźeniem oferty oraz uczestnictwem w postęiowaniu
ponosi \A/ykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załączniki:

1)
2)
3)

4)

s)
6)
7)
8)
e)

Vź

Załącznik Nr

1

ZałącznikNr 2
ZałącznikNr 2a
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
ZałącznikNr 7
Załącznik Nr B

Szczegołowy zakres zamÓwienia oraz Wymagania prawne i techniczno-uzytkowe
przedmiotu zamÓwienia,

Formularz ofeńowy,
Załącznik do fo rm u larza ofeńowego,
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych,
wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat,
oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy,
oświadczenie \Ałkonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamÓwienie,
oświadczenie dot' wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci,
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy.

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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LOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA,
VVYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO
- UZYTKOWE,
WYMAGAN E DoKU MENTY PoTWlERDzAJĄcE SPEŁN IENIE PRZEZ oFERoWAN E DoSTAWY
WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH PRzEz ZAMAWIAJĄGEGo
oRAz DOKUMENTY WYMAGANE PRZED ZAWARcIEM UMoWV I pRzy DosTAWtE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIEN IA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa eIementów tras koIejek podwieszanych
dla potzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w ioku 2021
|grupąmateriałow a 295-20|
w iloŚci i rodzaju szczegÓłowo okreŚlonym w Formularzu ofeńowvm.
Gru

aso

295-20

L.p.

1

2
3

4
5
6
7
8

I
10
11

12
13
14

'15

16

lloŚc

NAzWA PRzEDMloTU złutÓwerulł

POJ EDYNCZY PRAWY KPL L -3 000 ŁAPA-ŁAPA) SZE R. 1 OB5M M
R02 873 06 KO L EJ KA PO DWI ESZAN A- DRT
AZ D P o J EDYN czY LEWY K PL L -3 0 00 ŁA P A-ŁA P A) SZE R. 085M M
02. 886 06 KOLEJ KA PODW ESZA NA- DRT
PR osT A TY P3C L 500 B/U P
E P sz EKLĄ D R02 59 2 H 05
L EJ KA PO DWI E SZANA-D R T. 1 I 0t40^ŁĄK-z^Cz
A PRO ST A TY P3C L 1 900 B/U PAŁĄK-Z^CZEP sZEKLĄ DR 02. 592 H 0 5
LEJ KA PO DW E SZANA-D R T 1 1 0t4 0
NA PROSTA TYP3 c L 1 950 B/U P AŁĄK-z^CZEP sZEKLĄ DRO2. 5 92 H 0 5
KA PODWI ESZANA-D RT 1 0t40
NA P ROSTA TYP3 c L 2000 BI U P AŁĄ K-ZACZE P SZE KLA DR02. 5 92H 05
KA P ODW ESZAN A-DRT 1 0t40
P ROSTA TYP 3C L-200 0 ztu P
szEKLĄ DR 02. 592H 0 5
KA P ODWI ESZA NA- DRT 0lĄ0^ŁĄK-z^CZEP
DoŁĄcZNA L-500 B/U ŁAP A-ZACZE P-Ł^cz N K U ST ALAJ ĄcY -GN IAZDO
R 02 7 46 05A KO LEJKA PODW ESZAN A- DRT- 0t40
DoŁĄcZNA L-1000 B/U GNlAZDo-o DKUWKA DRO2. 746. O5A KOLEJ KA
DWESZANA.DRT-110/40
A DoŁĄcZNA L-500 B/U L|STWA ZACZE PoWA-ŁAPA-KosTKA-ŁACZN l K
USTALAJ
DRO2.745.06B KOLEJKA PODWI ESZANA-DRT-11OI40
NA DoŁĄcZNA L-1000 B/U KoSTKA-oD KUWKA DRO2. 745. 06A KOLEJ KA
ESZANA-DRT-11OI40
ZAKRĘToWA KPL 15sT L-1047 Bt U ŁAPA-ŁAPA DR02.74B.O5A KOLEJKA
ODWESZANA-DRT-11 0t40
KOMPLETNA sOKN DR.03 51,1 .OO KOLEJKA PODWIESZANA-DRT10t40

A ZAKRĘToWA Z RAMĄ45ST R=4000 L-3138 KoŁN lERZ-KoŁN|ERZz
CHWYTEM DO STABI LIZACJI 527 -22 KOLEJKA PODW ESZANA ZD-24D1130
ES E SZY NY z T RA WE RsĄ EZ W E SZAKA z
c UC H EM 1 8X90 V/KS L
7 0 SOKN ws-02 00- Ś RU BA HAKOWA z N AKR
ĘTKĄ TRA WER SA W ESZA K
U BA N AKR ĘTKA T RAWE RSY B EZ ZA B EZ P ANTYKOROZ) KO LEJKA
ESZO NA SC H AR F
DO STAB L ZOWANI A JEZ DN MO COWAN IA ZAKR
ZWM WN 35
Ę
UC H 4X50 B M 2 0 KN 3 5 L I 600/1 7 5 WN o 0 6-0 8-3 KO L EJ KA
DWESZONA KSP SCHARF ITP

II. WYMAGANIA PRAWNE

I

AW

Jm

I

2

szt.

2

szt.

20

szt.

20

szt.

20

szt.

800

szt

'10

szt.

20

szt.

10

szt.

15

szt.

10

szt.

90

szt.

599

szt.

'1

szt.

2740

szt

500

szt.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

1. oferowany

-

,

2.

towa.r musi byĆ fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych ifizycznych i nie naruszac praw
majątkowych i niemajątkowych, znakÓw handlowych, patentÓw praw autórskióh osÓb
trzecich oraz musi byc
zgodny ze złoŻonąofertą przetargową'

WyrÓb musi spełniac wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń, dyrektyw
oraz norm
zharmonizowanych.
Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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3.

\Afukonawca dostarczy materiał własnym transportem do magazynu Zamawiającego W ramach
zaoferowanej

ceny. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośc za materiał podczas transportu.

lll. WYMAGANE DoKUMENTY, KToRE NALEŻY

zAŁĄczYc Do oFERTY:
1) oŚwiadczenie producenta lub upowaznionego przedstawiciela, iż oferowany wyrob spełnia
wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej. w zakresie wprowadzenia na
rynek i do uzytku w podziemnych
gÓrniczych w warunkach istniejących zagrożeń - zgodnie zjwzorem Załąćznika
nr 5 do slwz.
^ lYrobiskach
2)
opinię techniczną
ze sprawozdaniem z'óaabn przóz jednosi-kę upowazńioną do pizeprowadzenia badań

- Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu
3)
_Górniczego do stosowania w podziemnych
zakładach gorniczych, ważne co najmniej w aniu składania
ofeń.
4) lnstrukcję obsługi
.lub .Dokumentację - ńuchową - DTR (w tym instrukcja montażu i stosowania) wraz
oceny wyrobu (jezeli dotyczy).

z aktualnymi rysunkami.

5) lnstrukcja MontaŻu i Stosowania o ile nie wchodzą w skład lnstrukcji obsługi lub DTR.
6) CertyfikaVceńyfikaty W zakresie certyfikacji dobrowolnej wyoany' piź". jednostkę
ceńyfikującą
potwierdzający, Że mogą byc stosowane w podziemnych wyiobiskach'zakładow gorniczych
w wjrunkach
istniejących zagroŻe.ń oraz spełniają wymagania bezpieczóństwa uwzględniające postanowienia
Ustawy

,,Prawo geologiczne i gÓrnicze".

UWAGA:
1) Certytikaty/dopuszczenia przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania
ofert.
2) W przypadku braku ważnoŚci złożonego Wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres reatizacji
zamÓwienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Węgtokoks Kraj Sp' z o.o. KWK Bobrek
Dział
|ogistyki Materiałowej PHPL Bytom ul. Konstytucji 7d aktuatnyló _ onowiązipćyrc certyfikat/ dopuszczenie.
Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyć wyrobu zaoferowanegó pirez Wy"t<onawcę'w ofercie.
3) W przypadku wyboru ofeńy Wykonawcy, ktÓry przedstawił dokument, ktory stracił waŻnośćpo 'uyborze
oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczeńia zgodnie z pkt 2), zawarcie
umowy będzie niemoŻliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy'
IV.

WYMAGANE DOKUMENTY, KTORE NALEZY DOSTARCZYC WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:
1' Przy pienłszej dostawie:
a) oŚwiadczenie producenta lub upowaznionego przedstawiciela, iz oferowany wyrób spełnia wymagania
prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na
rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5
do SIWZ.
b) opinię techniczną ze sprawozdaniem z badań przez jednostkę upowaznioną do przeprowadzenia badań
oceny wyrobu (jezeli dotyczy).

c) Aktualne dopuszczenie Prezesa \A/yzszego Urzędu Gorniczego do stosowania w podziemnych zakładach
górniczych, (ezeli dotyczy).

d) lnstrukcję obsługi lub Dokumentację
z aktualnymi rysunkami.

-

Ruchową _ DTR (w tym instrukcja montazu i stosowania) wraz

e) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) wydany przez jednostkę certyfikującą wyroby dla przadmiotu
zamowienia. (jeżeli dotyczy).
Kopia ceńyfikatu/certyfikatÓw w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę ceńyfikującą
' potwierdzający,
Że mogą byc stosowane w podziemnych wyrobiskach zańłaoÓw gbrniczycń w wj_unkach
istniejących zagroŻen oraz spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniającó postanowienia Ustawy
,,Prawo geologiczne i gÓrnicze"'

2' Przy

każdej dostawie:

a) Dowód \AĄldania Materiału (\A/Z)
b) Swiadectwo Kontroli JakoŚci

c)

Karta Gwarancyjna

Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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Załączniknr 2 dio S|WZ

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa elementów tras kotejek podwieszanych dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Spi z o.o.
KWK Bobrek - Piekary w roku 2021 (grupa maieriałowi zgs-zo)
(Nr sprawy: ?RZZ/2614)

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILU NABYWCY A/4 STRONIE
INTERNETOWEJ POD ADRESEM:

W

UWAGA

!

WYPEŁNIoNY, WYDRUKoWANY i PoDPISANY PRzEz osoBY REPREZENTUJĄGE
FoRMULARZ oreńroffil_ezy óorączvc_bo SKŁADANEJ
!rylo]AwcĘ
OFERTY W WERSJ! PAPIEROWEJ.

Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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Załącznik Nr 2a do SIWZ

?ĄlAczNlK Do FORMULAMA oFERToWEGo - DODATKOWE oŚWADczENlA

1. \A/ykonawca

st

l USTALEN;A
U"U

ofeńę wspÓlną oŚwiadcza:

2'

1) podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, ktora zawiera wszystkie koszty, ktÓre
będą
poniesione w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,
2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnościwynagrodzenia
naleznego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kaIendarzowych o,i dlty wplywu
faktriry
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. booióru przedmiotu
.
za mÓwi e n ia potw ie rd zo n e g o pzez Zamawi aj
ąceg o.
3) oferuję termin realizacjizamÓwienia oraz okreśgwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
4) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnfch i nie narusz"a praw osÓb
trzecich,
5) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymigania okreŚlone w S;WZ
w szcietolnosci
w SzczegÓłowym opisie przedmiotu zamÓwienia oraz tśtotnycnpostanowieniach umowy,
^'
6)
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia,
ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻen,
7) zapoznałem się..z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z
o.o.
oraz lnstrukcją dla \Ąr!konawcÓw, zamieszczonymi na stronie
https://dosiawcv-weqlokoks.coiq.biz/,
orazŻewprzypadkuzawarciaumoWy,zapoznamosobyrea
z ww. lnstrukcją.
oświadczam,że:.
a) posiadam niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie,
b) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdolnymi do wykonania zamÓwienia,
c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanie zamońenia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlonój' działalnosci lub czynności związanej
z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania iakich
uprawnień,

3' oświadczam,żel.

a) nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
.

.

na raty zaległych płatnoŚcilub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚiiwego organu,

b) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem

\A/yt<ónawcÓw,

t<torzyipo ogłoszeniu

upadłoŚci zawarli układ.zatwierdzony prawomocnym posiańowieniem sądu, jeżeli ukłałńie pizewiouje
zas pokojen ia wie rzyciel i poprzez kwidację majątku upadłeg o.
li

4. oświadczam,żel.
a. jestem czynnym
b.

podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym
ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,
lub jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

NIP

..........

5' oświadczam,że moim właściwymurzędem

skarbowym jest

6. o_świadczam,żeposiadam status ..........:.'........... przedsiębiorcy

w rozumieniu ustawy z dnia8 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjacń handlowych (Dz.U.2b2o.935
t.j.)'
oświadczam,że jestem związany ofertą przez okres 60 d n i.

7.
8. Adresy

e-mail:

E-mai! do obsługi pońalu aukcji elektronicznych (powiadomienia o ogłoszeniu aukcji z przetargu)

E-mail do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy

(

LDo )
SIWZ

Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk

(pieczęÓ i podpisy osoby/osob upoważnionych
do re prez e ntowa n i a Wykon awcy)
str. 1 5

Załącznik Nr 3 do SIWZ

vVYKAz PARAMETROW TEcHNlczNo _ UżYTKoWYcH
oFERoWANEGo PRZEDMIoTU
-vŃrłz
pnłwrlvcń,
SPEŁNIEN|A
WYMAGAŃ
zAŁĄczoNYcH D9KUMENT9W
^Z4MQWIEN|A,
-PoTWIERDZAJĄCYGH
SPEŁNIANIE PRzEz oFERoWANE DoSTAWV wvruncłt óxńesiórliórr
PRzEz zAMAWIAJĄCEGo
Parametry techniczno - użytkowe ofe rowanego pzedmiotu zamówienia

A.
L.p.

Wykonawcę

POJ E DY N CZY P RA WY KP L L -3000 (ŁAP A-ŁAP A) SZ E R. 1 085 M M
87 3 06 KOLEJ KA PODWI ESZA NA- D RT
POJ E DY N czY L EWY KPL L-3 000 ŁAPA-ŁAP A) SZE R. 1 085M M D R02 8 86. 0
6
LEJ KA PO DW E SZANA-D R T
NA PROSTA TYP3C L- 1 500 B/U PMĄK-Z^CZEP sZEKLĄ DRO2. 592H 0
5 KO LEJ KA
ESZAN A-DRT 1 1 0t40
PROSTA TYP3C L-1900 B/U PAŁĄK -zAczEP SZEKLĄ DRO2.592H.05 KOLEJKA
ESZANA-DRT-11OI40
P ROST A TYP 3C L 950 B/U P
P SZE KLĄ D R02 592H 05 KOLEJ KA
o DWI ESZA NA- DRT 0140
^ŁĄK-z^czE
P R OS TA TY P 3C L-2 0 00 B/U P
E P SZ E K LA D RO 2 .592 H 05 KOL EJ KA
DWI E SZANA-D RT- 1 0t40
^ŁĄK-z^cz
A PRO ST A TY P3C L-2000 zt U P AŁĄK-z^czE P SZE KLĄ D R02 592H 05 KOLEJ KA
DWI E SZANA-D R T 1 1 0t40
NA DoŁĄcZNA L-5 0 0 B/U ŁA P A-ZACZE P-ŁACZNl K UsTALAJĄc -G N tAzDO
R02 7 46.05A KO L EJ KA PO DWI E SZANA-D R T 1 0t40
DoŁĄcZNA L-1000 B/U GN IAZDO-ODKU WKA DRO2.7 46.05A KOLEJKA
ESZANA-DRT-11OI40
DoŁĄcZNA L -500 B/U LI STWA ZACZEPOWA -ŁAP A-KosTKA-ŁAcz N K
DRO2.745.06B KOLEJKA PODWI ESZANA-DRT.1,I O/40
DoŁĄcZNA L 1 000 B/U KOST KA-O DKUWKA D R02 7 45. 06A KOLEJKA
o DWI ESZA NA- DRT 0t40
ZAKR ĘToWA KP L 5 ST L- 04 7 B/U ŁAPAłAPA D R 02 7 48 05A KOLE J KA
DW ESZANA-D RT- 1 0140
KO MPLE TNA 5 0 KN D R. 03 5 1 I 00 KOL EJ KA PO DW E SZANA-D RT 1 1 0t40
NA ZA K R ĘToWA z RAMĄ 45S T R=4000 L-3 1 3B KoŁN ERZ- KoŁ N E RZ z
c HWYTEM DO STA B LI ZAC J S 2 7 -22 KO LEJ KA PODWI ESZA NA zD-24 DI 3 0
ESI E SZYNY z T RAWE RsĄ EZ WI E SZAKA z
c UC H EM 1 8X90 V/KS L- 1 70
0 KN WS -02 0 0-1 (ŚR U BA HAKOWA z NAKR
ĘTKĄ TRA WERSA WI E SZAK Ś R U BA
K R ĘTKA T RA WE RSY BEZ ZAB EZP .AN TY KO ROZ) KO L EJ KA PO DW ESZONA
CHARF
|ĄG DO STAB LI z OWAN A J EZ DN MO COWAN IA ZAKR
ZWM- WN 35 z
Ń CU c H 1 4X5OB M20 KN 35 L 60 0t1 7 5 WN o 06-0 B-3 KO L EJ KA PODWI ESZONA
P SC H AR F TP

2
3

4
5

6
7

8

I
10
11

12
13
14

15

16

B.

przez

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

T

Pzedmiot oferty spełnia następujące wymaganla prawne:
1. oświadczaT,Żeoferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i nie naruszający
praw majątkowych osob trzecich.. W przypadku wystąpienia przez osobę tizecią jakimkolwiek
z

roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym ż naruszenia przez zaoterowańy przedmiot
zamÓwienia praw.tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnościprzemysłowej,
źobowiązu;ę
się do poniesienia (zwrotu ZamawiĄącemu) ńśzystkich kosztÓw iwydatkoi
tyń'zw:iązałych,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającógo na rzecz osÓb trźecich, ktÓrych prawa
zostały

z

2.
3'
c'

naruszone.
Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy
\A'!rÓb spełnia wymagania prawne wymienione w cz. tt Załącznika nr
1 do sIWz'

Załączone do ofeńy dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy
wymagań
kreś!onyc h przez Zamawiającego.

o

1'

oświadczenie producenta lub u.powaŻnionego przedstawiciela, iŻ oferowany wyrÓb
spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiój w zakresie wprowadzenia na
i
do
uzytku
ryneń
Komisji: Ewa Wrodarczyk

str. 16

W podziemnych Wyr9bltach gÓrniczych W Warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie
ze Wzorem

Załącznika nr 5 do

slwz'

Nr strony

w

ofercie
badań przez jednostkę upowaznioną do przeprowadzenia

2'

opinia techniczna ze sprawozdaniem

3'

Nr strony w ofercie
Aktualne dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzędu GÓrniczego do stosowania
w podziemnych

4'
5.
6'

badań oceny wyrobu (jezeli dotyczy)'

z

zakładach gÓrniczych

lnstrukcja obsługi lub Dokumentacja
wraz z aktualnymi rysunkami.

-

Nr strony w ofercie ....

Ruchowa

- DTR (w tym

instrukcja montazu

i

stosowania)

Nr strony w ofercie
lnstrukcja MontaŻu i Stosowania o ile nie wchodzą w skład lnstrukcji obsługi
lub DTR.

Nr strony w ofercie
[Ylany przez jednostkę ceńyfikującą potwie rdza)ący, Że
mogą byÓ stosowane w podziemnych wyrobiśkacń
żakłaciÓw górniczycń
iuaruhr<acn istnńiąbvóń
zagroŻen oraz sp.ełniają Wymagania bezpieczeństwa uwzględriiające postanowienia Ustawy
,,'prJ'o
geologiczne i górnicze''.
Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej

'

Nr strony w ofercie

oŚWnDczENIA:
1. oświadczam,Że informacje znajdujące się

'

strona nr

- strona nr

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

na stronie:

,

... ...

st_a1owią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy
16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwejkónkurencji( Dz. |J'z2O2O roku'Nr 1913tj') '
tj. spełniają łącznie trzy warunki:

1)
_.
2)
3)

informacja

ma charakter

..

z

dnia

(techniczny, technologiczny, organizacyjny

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

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnośc objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osÓb upoważnionych
do re preze ntowa n ia Wyko n awcy)

r
v

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCHMYKONYWANYCH

DOSTAW

w okresie ostatnich trzech Iat przed upływem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenla
Nazwa i adres \Afkonawcy
Data: .....
-Wańość
zamówienia
Lp.

Przedmiot zamówienia

netto zł

(w okresie ostatnich

3lat pzed

uplywem terminu

składania ofert)

Data dostaw
(naleŹy podać:
dd/mmłrrr lub
okres od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia należy rozumieÓ jego odbior.

_
-

W

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy

Podmiot
wykonujący

Pełna

zamówienie*

nazwa

Odbiorcy
dostaw

w

(w przypadku

korzystania pzez
Wykonawcę
z jego potencjału)

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument

potwierdzający
należyte
wykonanie
dostaw)

kolumnie Data wykonania wpisaĆ

,,do nada!'', podając WartośĆ zrealizowanego dotychczas zamÓWienia' Do Wykazu należy dołączyÓ dokumenty potwiórdzaiące, Że podane
wykonane nalezycie lub są wykonywane nalezycie.

w wykazie dostawy

zostały

W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany
]
jest
udowodniĆ Zamawiającemu, iz będzie dyspońował zasobami niezbędnymi aó ie'alizacii zamÓwieniaj
w szczegolności dołączając W tym celu do oferty pisemne zobowiązanid tyón podmiotÓw do oddania
mu
do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonjniu zamÓwienia

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upoważnionych
do

Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk

r

re preze ntowa

n i

a Wykon awcy)

str. 1 8

Nr so

:PRZZI2614

KOKS KRAJ Sp. z o.o
Załącznik Nr 5 do SIWZ

oŚwnoczENlE DoTYczĄcE PRZEDMIoTU oFERTY
UWAGA,

1)

W'"'l" pot''"bv *p"łnić dl. k"żd"i po'v"ii,

q.upu ('"d"ni") oddri"lnie

\Ą/ykonawca, a W przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa iadres)

2)

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

3)

Producent wyrobu

4)

Posiadanedokumenty,odniesienia:

I

oświadczenie producenta lub upoważnlonego pzedstawiciela, iż oferowany wyrób spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenii na
i

2.

rynek

do użytku w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach istniejących zagroże ń

oświadczam, ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie W opakowaniu jednorazowym
nie podlegającym zwrotowi.*) lub oŚwiadczam, ze Irzedmiot zamÓwienia dostarczony będźie

w opakowaniu zwrotnym tj.: ...

...

(jeŻel i dotyczy Wypełn

ia Wykon awca okreśtając rodz aj opakowan ia)

..

.

..

.t)

*)Wprzypadku
braku informacjio rodzaju opakowania ZamawiĄący traktował będzie opakowanie,
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi'
**)
Niepotrzebne skreśliĆ

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upowaŻnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk

v
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWADczENlE vVYKoNAWcY WsPoLNlE UBIEGAJĄGEGo slĘ o ZAMoWIENIE
oŚwiadczam, Że:

1)
2)
3)

nie jestem w stanje likwidacji lub upadłoŚci albo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji
oraz

po ogłoszeniu upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzonyprawomocnym postanowieniem
sądu' ó układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwiciaóJę majątku lpadłegó,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek ńi uoezpiec)enie"społeczne izdrowotne
albo

zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia sfiółeczne izdrowotne
oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na iaty zaległych płatnoŚci
lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośó za wykoninie [rzedmiotu zamowienia.

(pieczęÓ i podpis/y osoby/osob upoważnionych
do re preze ntow an i a Wykon awcy)

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspóInie składających ofertę.

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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Nr

P

i

e

sn

:

PRZZI2614

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

czę ć f i rmow a Wy ko n awcy

NtP...

DATA

oŚWlADczENlE
Niniejszym oświadczamy, ze
.posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKS KRAJ Sp.
przekraczające wysokoŚc wadium
niezbędnego do spełnienia wymagań ofertońycrrw przetargu pn.

przetarg nr: ...

z

o.o'

.

przewidywana data otwarcia ofeń:
wysokoŚc Wymaganego wadium:

'
'.
faktury nr ..
faktury nr ......
faktury nr

... ..

faktury nr ...
.

''

.

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

.

is
data wymagalnoŚci

.... wartoŚc

data wymagalności

..

data wymagalnoŚci

... .

data wymagalności

.''. wańoŚĆ

'. wartoŚĆ
wartośÓ

WARToŚc RAZEM:
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty
t_J
(słownie: (-) stanowiącej równowartość wadium, na pocźet wadium wymaganego
w postępowaniu
pn.: [-J. oświadczamy, że zaliczenie wierzytelności na poczet wadium-uwaźamy'za
śpełnienie
przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczeniapieniężnego wynikającego z Wil. faktur
VAT
do kwoty [-] dlatego te| nie będziemy naliczac odsótek ia op-ozniónie ń Laf,łacie za okres
do dnia
zakoń^czenia postępowania o udzielenie zamowienia. Zwrot wadium nastąpi nź zasadach
okreśIonych
w $ 79 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

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

(pieczęc i podpis Dyrektora ds' Finansowych/GłÓwnego

Sekretarz Kom i sj i : Ew a Wrod arczyk

Księgowego

W

WEGLoKoKs KRAJ

Sp. z o.o.)

str. 21

Nr

:PRZZ|2614

OKOKS KRAJ Sp. z o.o
Załącznik Nr 8 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

LOKOKS KRAJ

z o.o.

Umowa
zawarta w

dniu

'.

Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa,,):
Śiąsr<ió, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w.Gliwicach, X \AĄldział^Q99g9oarcży i wpisaną
oo rraŃógo Rejestru Sądowego
lejestru
pod nr
oooob8o61B," Nlb 653-000-4ó-65," REGoN 270034633'-Przedsiębiorstw
r. W

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.41'g4o.Pieńary

rns

BDo

000012274, wysokoŚĆ kapitału zakładowego: ilg'saLooo,oo
Zamawia)ącym, W imieniu i na rzecz którego działĄą:

zł, .ń"ną-i,"'i,"#i""J;;;i

zarejestrowaną W
... pod numerem KR s.'....
będącą podatnikiem VAT iposiadającą numer
identyfikacyjny NIP ...
, REGON ... ... ....'' wysokośĆ kapitału zakładowego -...
PLN.,
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imien iu i na rzecz którego działają:
.

1.

2.

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

$ 1. Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy z postępowania o udzielenia zamÓwienia potwierdzający wynik postępowania
o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieogrjnic2onego pn.: Dostawa

2.
3.
1'
2.
3.

elementów tras kolejek podwieszanych dIa potrzeo Węclońoxs xń.l'sp.
KWK Bobrek - Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 295-20) - nr sprawy: PRzzt26i4.

g 2. Pzedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest dostawa elemerltówlEśToleiek}odwieszanych dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w roku 2021 (grupa'materiałowj 2g5-2oj
\A/ykonawca oŚwiadcza, Że Świadczenie przedmiotowe.| dostawy odpowiada wszystkim
wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.

Zakres Świadczenia wynikający

w ofercie Wykonawcy.

'1)

1
5'

o.o.

oferta złoŻona przez Wykonawcę.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia.

Wartośc umowy nie przekroczy:

2'
3.

z

Wańośćnetto

z

niniejszej umowy jest tozsamy

$ 3. Cena

ze

zobowiązaniem zawańym

iwarunki płatności

.......... ..'.......zł,

2) stawka VAT zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji umowy.
-_
Zamawiający jest uprawniony do doręczenia'Wykonawcy zamÓwień nie pÓzniej 'niŻ w ostatnim
dniu

obowiązywania umowy.
Suma wańościzamÓwień wystawionych przezZamawiającego nie moze przekroczycwartości
umowy.
WartoŚÓ odebranego towaru, którą zapłaci Zamawiź1ący zostanie ustalona w
oparciu
o
c"ńy
jednostkowe netto. uzyskane W postępowaniu o udzielenie'zamÓwienia.
Do WW. cen zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy.

oferowany towar jest fabrycznie nowy,. wolny od wad prawnyćn i tizycznych inie narusza praw
majątkowych osÓb. tzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą. W przypaoiu #yitąpien
ia przez ośooó
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu'
z
naruszenia praw
autorskich, praw własnościprzemysłowej.lub
'il.'ir."ii.vń
pizez przedmioi
zimÓwienia, \Ąłkonawca
'know-how
zobowiązuje się przystąpić do sprawy ńiezwłocznie
po zawiadomieniu go plrzez Zamawiającego,
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LOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

takze ponieŚc wszystkie koszty z tym związane, wliczając W to koszty zapłacone
przezZamawiającego na rzecz osób trzecich, ktÓrych piawa zostały nóruszone'
WartośĆumowy netto zawa.ńej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwien w WęoLoKoKs KRAJ Sp. . o.o., w
tym lub aukcji
elektronicznej (art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, wtym: ewentualne opiaty
koszty
dostawy do magazynow Zamawiającego łącznie_ z ubezpieczeniem n" '".u. ""ńb-gr"ni.zne,
tranśportu oraz koszty
opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania łowaru.
\A|konawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie
z tytułu realizacji umowy.
Zamawiający, pomimo dochowania naleŻytej śtarannbsci, z uwagi na
cńarakter prowadzonej
d_ziałalnościnie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie.
pizypao[u, ńieov zrealizowana
w
faktyczna wartoŚc umowy netto będzie niŻsza od wjrtoŚci netto umowy,
\Ąfukonawcy nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej
częŚci umowy.
W sytuacjach powodujących konieczność. odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Ań7konawcy,
ZamawiĄący obciązy \Alkonawcę kosztami transpońu w wysoi<oŚci poniesionej pzezZamawiającego.
Dla okreŚlenia ilościoraz terminu dostaw, Zamawia!ący składac oęozie \A/ykonawcy
stosowne
zamÓwienia ' UwaŻa się za skuteczne następu.jące iormy i
sposoby p,rzeuź)ywania zamÓwień
Wy konawcy puez Zamawiająceg o:
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Pońalu Dostawcy),
lub
2) przesłanie zamÓwienia faksem, lub
3) przesłanie zamowienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
W przypadku przekazywania zamÓwień w iormie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w ,,Pońalu- Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamówienia.
ta połączona jest
'na'wst<azan/
z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowania operad1a
zamÓwienia
w złoŻonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektronicźna) lub umowie adres poczty
elektronicznej.
Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury' Faktura'niespełniająca
wym'agan
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akóeptowan ó przezŻamawiającego.
Faktury za realizaĄę przedmiotu zamowienia Wykonawca wystawiac będzie ZańawiĄącemu
terminie
wynikającym z właŚciwych przepisow na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia
potwierdzon ego przez magazyn Zamawiającego.
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy
w sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem rzec_zywistym, w sposob zgodny z nazewnictwem śtosowanym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna być zgodna z nazwąasortymentu okreŚlonego w umowie i zamÓwieniu'
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw'
wszystkie podmioty dzjałające łącznie jako \Ąń7konawca ponoszą sotióirn{ odpowiedzialnoŚc wobec
Zamawiającego za rea izację przed m iotu u mowy.
W przypadku gdy \AĄlkonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należnościjak i zobowiązań odbywać się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsoĘum tj
Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umówy'.'odbywac się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającógo a dońonana przez zinaiiaiĄcego zapłata
na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozosńłych członkÓw i<onsorcjum z tyiułu -naleznego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. _ (jeŻeli dotyczy)
W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi (onśórc1um firm Strony zgodnie ustalają,
Że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych -nalezności
ji[
i zobowiązań odbywac się' będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przeóstawicielem Wykonańcy
okreŚlonym W ofercie i/lub umowie' Rozliczenia pomiędzy- pozostałymi podmiotami bęoącyńi
Vlł|o1aw9ami z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramabn icn wównęirzńycn uzgoonieri,
óez
udziału 7amawiającego a dokonana yr= zamiwibjącego zapłata nb izec. okreŚlonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wycźórpu1e roszczenia pozostałych podmiotdw
będących \Ąłkonawcami z tytułu naleŻnego wynagroóze nia za' róalizaĄę przedmiotu umowy.
Fakturę naleŻy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śtąskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treŚci- dot. KWK Bobrek - Piekary, ńuch Bobrek lun Ruóh eidłary
i przesłać na powyzszy adres.
W.przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną,
fakturę
naleŻy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
\Ą/ykonawca jestzobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu,
o którym mowa
w ust' 12, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.
Faktury muszą być wystawione w jęz.yku l w walucie polskiej, zawierac numer
umowy, pod ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umow prowadzony
ń_ po., zaińawiającćgo
oraz numer zamÓwienia.
a
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21' Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy

wskazan

y

wzez
22. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiająóego. Wyklucza się stosowanie
zaliczek
\A/ykonawcę na fakturze.
i przedpłat.

23' \Ałkonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejności
na
nalezności głownejwskazanejw tytule.przelewu
1art. łsi5 t xc nie stósuie sięj'
24' Numer rachunku rozliczenioweg-o wyxonawcy będzie iłskazywan y rźza_oiazowo

25'

poczet

tylko i wyłącznie

na fakturach.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego
na złozonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i
moźliwa tyl(o i wyłącznie popńi

ieśt

faktury korygującej.

źńŻenie Zamawiającemu

26' Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚć głÓwna, naleznoŚc
w tym odszkodowania, kary umowne i-ińńe), w tym w szczegolnościzabezpieczenie, uboczna,
zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagb1ą piśemnej.goły
zamańąącego poo rvóóióm
niewaŹności.
27' Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej
treŚci:

28'
29'

,,Rozporządzanie.wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks xra1 śj|z o.o.,,.
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do-3ó ońi rińnoar'o*yórr'óo
daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnoŚci faktury pienłotnej.
ZamawiĄący jes.t uprawniony do dokónywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci
wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołujó st<uter cńwilą'doręczenia
oŚwiadczen ia przez
Zamawiającego o potrącen u.

z

i

30' Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
31' NaleznoŚci wynikające z realizacji umowy, w tym odszkodowawcze iodsetkowe niemogą być
32'
33.
34'

35'

przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cósja, sprzedaz), zgodnie
z art. 509 r.c, oei ńńóńńe.i
zgody Zamawiającego.
ZamawiĄącv oŚwiadcza, Że będzie realizowaÓ płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,tzw' sptit payment.
Numer rachunku. rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi być rachunkiem
!l_a_!tÓ1ego zgodnie z rozdziałem 3a ustaryY z dnia 2-9 sierpnia 1997 r' - Prawo bankowe (Dz. U.
2020.1896 tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \A/ykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT

prowadzonym prze.z Szefa Krajowej Administracji Skarbowój, zamańiaiący jest uprawniony
do złoŻenia zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 'l17ba $ 3 Ustawy z ailż"29'sierpnia1997 r.

Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020.1325 t.j.).
Przedmiot zakupu moze zostaÓ sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozośtanieżobowiązany wzgl{óeń z'amawiai|cego
w zakresie:
1) obowiązkow wynikających z rękojmi i gwarancji,
2) obowiązkÓw w zakresie dostawy, montaŻu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi
przedmiotu umowy,

3) wymaganych warunkow technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
4) odpowiedzialnoŚci z tyt. kar umownych za eweniualne nieterminońe wykonanie obowiązkÓw,
o ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postępowańiu/umowie.
36' -ZamawiĄącv oświadcza, ze:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 ooo 48 65,
2) jego właŚciwym
5lę9deq skarbowym jest Pienruszy M}zowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia8 marca 2013 r' o
przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakcjacń handlowych (Dz.U.
2o2o'935 tj.)
37. Wvkonawca oświadcza, ze:
a) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
b) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
38. JeŻeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie być czynnym pooat-nikiem podatku od towarow i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w ierminie 7 Jni od
daty zaistńienia

39

zmiany.

vwt<onawca oswiaocza' ze jego właściwymurzędem skarbowym jest ...

40' W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych Zambwiającego i/lub Wykonawcy,
kaŻda
ze Stron zobowiązana jest
od daty jej dokonania.
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w terminie do z oni
str.24
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zo.

Wykonawca oŚwiadcza, ze posiada status
...... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom w transakójach handlowych
(Dz'U.
2020.935 t.j.).
42. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym
mowa w ust. 36, pkt 3); ust.41 powyżej.
43' W przypadku opoznień w płatnoŚciacń kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.
41

1
2'
3'

Umowa obowiązywaÓ będzie I i.
Zamówienie nie może 6yó doręczone póŹniej niz w ostainil J;i;il'iąiv*."i.
il;*y.
Termin realizacji dostaw .'....... dni od dity wysłania zamówienla
drogą elektroniczną.

1,\Ąłkonawcaudii?|1."|.l;..miesięcyliczącoddaty
pzedmlotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.
- dostawy
2'
W uzasadnionych przypadkacn zamawń1ąóy przeprowadza postępowanie
3'

4.
5.

reklamacyjne. Termin
zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, iósta1e
wtedy wydłuzony

W przypadku dostarczenia towa}u wadliwego, w tym zwadą
-oo Zamawiający złoŻy Wykonawcy
lkrytą,
pisemną reklamację. \Afikonawca zobowiążany jóst w terminie
g oni roboczych, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rożpatizrje i udzieliÓ Zamawiającemu pisemnej
odpowiedzi
czy reklamację uznaje i wskazać sposÓb jej załatwienia. Bieg terminu ,orilo".inó
od dnió n"śtępn"jo
po dniu przekazania, drogą faksową lub elektronicżną, przez Zańawiającego reklamacji
do Wykonawcy.

Po stwierdzeniu konieczności wycofania z uŻytkowania dostarczonego towaru z powodu wad
zostaną
przeprowadzone og lędziny w obecnoŚci przedstawiciela \AĄlkonawcy.
W przypadku uznania reklamacji \A/ykonawca zobowiąziny jest dostarczyć, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od'waó, pod
rygorem'naliczenia kar umownych

zgodniezzapisamigi0.

6' W przypadku rozbieŻnościstanowisk, co do uznania reklamacji' Zamawiający moŻe zleciÓ wykonanie
badań specjal istycznej jed nostce badawczej.
7. W przypadku uzyskania wynikow badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w ierminie óo 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającigo
B.
1'

?3.

4'

w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami
s ro.
\Ą/ysokośćkosztÓw badań określikaŻdorazowo specjalistyózna jednosika badańcza.

Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zosta-ć objęty nową gwarancją na takich samych

zasadach jak przedmiot umowy.

$

6. Badania kontrolne

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzanE w doffilnym terminie, w czasie obowiązywania

umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego iowaru w zakresie jego zloonosci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi ór5z w-yoanymi

ceńyfikatami pzez''
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, lub
2) akredytowaneprzez Polskie Centrum Akredytacji laboratórium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzeńie kompetencji wydan e przezjednostkę uprawnioną
do ceńyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarÓw sianówiących prz_edmiot umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarów oójćtv"ń kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim ońiu roooczym licząc od daty
zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektronicżną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym,
3) magazynie, w ktorym zostanie pobrana prÓbka towaru,
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednoczeŚnie Jednostkę,
ktÓĘ zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i. zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozliwiający-ingerencję osÓb trzecicń
odpowiada' Zamawia,..cy
tj.: Kopalnia, w którejzostanie pobrana prÓbka t-owiru.\A!'konawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki
towaru do badań oraz jej oznaczenia
w dogodny dla niego sposÓb'
Komisji : Ewa Wrodarczyk
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\AĄlkonawcy
5

6

7

i

Zamawiającemu

nie pzysługuje prawo

uczestniczenia

organizowanym i pzeprowadzanym pzez specjalisityczną jednostkę badawczą

Z

pobrania probki

W

procesie badawczym
mowa w ust. 1.

, o ktorej

towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokoł zawierający,
co najmniej, informacje określonew ust. 3, ktÓry podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki MateriałoweJ i'lvtagizynowej lub osoba przez
niego Wyznaczona,
2) przedstawiciel Ękonawcy umowy.

Protokoł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach.
orygin ał zatrzymu1e
z kopii otrzymuje prżostawiciel Wykónawcy obecny przy pobieraniu
prÓbek

Zamawiający, a jedną
towaru do badań'

W przypadku nieobecności przedstawiciela

lA/ykonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do badań,
protokół, o ktÓrym
w ust. 5, sporządza się'bez jego'poopńu, a Wykona*.v ńi" przysługuje prawo
'9*3dotyczących sposóbu je; po o ieiań a'
wn ies ien ia zastrzeŻeń
i

Przekazanie próbki do badań jednostce wymienionej w ust' 1 następuje
za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, ilośĆi nazwę przekazanego oo badań
tońaiu oraz niźwisko i imię osoby
odbierającej probkę do badań.
9.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa
W ust. ,1 opinii
stwierdzającej niezgodnoŚc prÓbki towaru z Wymaganiami określonymi
w ust. 1, ZamawiĄący
n-iezwłocznie poinformuje o tym fakcie \Ą/ykonawcę,-dro!ą faksową lub
elektroni cznlą
10
[/ ęrzypadku wystąpienia okolicznoŚci, oktÓryctr ńowa-w ust_9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym
w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru_ wolnego od wad w ilo-ści rÓwnej wielkoŚói
nierozchodowanej dostawy,
o ktÓrej mowa w ust' pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami
$ 10,
z zastrzeŻeniem ust. 11,.3
2) \Afukonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty
towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadza1ącójo -badania oraz icń pzeprowadzenia
iwydania opinii,
3) Zamawiający moze zleciÓ, powtÓrne badania kontrolne probki tozsamego towaru
z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego-do powtÓrnych badań, o ktÓrych mowa w pkt jego
3;
dostarczenia do podmiotu przeprowadzajątego badania braz ich pi'epron""ozenia iwyobnia
opińi,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktorej mowa w ust. 1 mogą stanowiĆ przesłankę do odstąpieńia o'o u'ó*y ź
$rryćryn lezącycń
po stronie \AĄlkonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą pałię towaru.
11
Towar obarczony wadą,.potwierdzoną opinią specjalistycżne.|
1óonostki badawczej, o której mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego tranśporteń i na jego koszt.
12. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednoJtki
badawczej, ktÓrej mowa
w ust. '1, wady towaru częściowo lub całkowicie roźchodowanego z magazynu ooraz
pzezZamawiającego decyzji o demontazu i wytransportowaniu tońaru z d'ołu- kopalni, [odjęciu
t<osźtami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie \Ą/ykonawca na pobstawie
faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztow
'13 W czasie realizacji
umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowaoźbnia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, -audytu warunków
techniczno organ'1zacyjnfch
o-raz zgodności procesu realizacji umowy z posiadany mi przez Wykonawcę ceńyfikatami.
14 W audycie, o ktÓrym mowa w u9t. 13, oprÓcz upclrłaz'nionych przedstawicieii
ZamawiĄącego mogą
uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwniez przedstawiciele akredytowańó.;
Jeonosir<i
8

.

certyfikującej.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7

$ 7. obowiązki Wvkonawcv
\A/ykonawca zo bowiązany jest dostarczyc p rzedmiot zamÓwienia
zgodny

ze złoŻonąofeńą
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zam awiającego
miejsca
w terminach okreŚlonych w zamówieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba,
Że uzgodniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawiającemu w opakowaniu
zwyczĄowo przyjętym
dla danego rodzĄu towaru i sposob u przewozu
Wykonawca dostarczy przed miot zamÓwienia transportem własnym
koszt własny
do WĘGLO KOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bo brek lub Ruch Piekary
Towar win ien byc oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą i dentyfikację
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru
\AĄlkonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy
odpadow niebezpiecznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałow dostarczonych przez
Wykonawcę. Koszty odbioru
powyzszych odpadÓw ponosi \Ałkonawca

i na

Zakres

iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacu nkowym określonym
przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością' Zamawiający, pomimo d
ochowania nalezytej starannoŚci
z uwa i na chara kter rowadzone działalnoscl nte
ia realiz
zamówienia w
m zakręsie
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
zastrzeŻeniem,- ze
całkowita wartoŚc dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że beny' jednostkowe por."r"gótńy"n
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie'
o przygotowaniu towaru do dośtaiczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomic Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Braki w dostawach'towaru, ZamawiĄący zobowiązany jest podac \Ą/ykonawcy
do wiadomoŚci pisemnie
lub pocztą elektroniczna w terminie oo-i oni roboózyc'h od ich ujawnńnia'
vrryiońawca
winien w ciągu 3
dni roboczych od powiadomienia zająÓ stanowisko, "co do brakÓw w towarze'
Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający
będzie uwaŻał

z

_
9'
10'
11'

za niedostarczony.
rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc
.
do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą pańią wyrobÓw spórządzone W języku po1.ńi'
oót<umenty, potwierdzające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okieŚlonych
|izóz zónawiaiąćeóó:
1) Przy pierwszej dostawie:

12' Z chwilą

a) oŚwiadczenie producenta lub upowaŻnionego przedstawiciela, iż oferowany
wyrÓb spełnia

wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia
na rynek i do uzytku w
podziemnych wyrobiskach gÓrniczych w warunkach istniejących
zagrozeń - zgodnie ze Wzorem
Załącznika nr 5 do slwz.
b) opinię techniczną ze sprawozdaniem z badań przez jednostkę upowaznioną do przeprowadzenia
badań oceny wyrobu (jezeli dotyczy).
c) Aktualne dopuszczenie Prezesa \AĄlższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych
zakładach gorniczych,
d) lnstrukcję obsługi lub Dokumentację _ Ruchową- DTR (w tym instrukcja montazu i stosowania)
wraz z aktualnymi rysunkami.
e) Aktualny(e) dobrowolny(e) ceńyfikat(y) wydany przez jednostkę ceńyfikującą wyroby dla
przedmiotu zamÓwienia'
f) Kopia certyfikatu/certyfikatów w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę
ceńyfikującą potwierdzający, Że mogą byÓ stosówanó w podziemńycń wyóuiskach 2akładów
gÓrniczych w warunkach istniejących zagrozeń oraz spełnia1ą wymagónia
bezpieczeństwa
uwzględ n iające postanowienia Ustawy,, Prawo geolog iczne i gÓrn ic)e''.'
2) Przy każdej dostawie:

a)

DowÓd Wydania Materiału (WZ)

a)

Karta Gwarancyjna

b) Swiadectwo Kontroli JakoŚci

13. \Ałkonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLoKoKS KRAJ Sp.

1!

15.

z

o'o.

dowodow dostaw oraz dołączania wydrukow do kazdej realizowanej óostawy.
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczbny jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwróńycn własńym transportem i
na własny koszt.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elóktron lcznĄ o mozliwości odbioru
opakowan

w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeŻeti dotyczy
2) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy bębnÓw po linach, raouónllriewooicn
dotyczy

-

jeżeli

16' Jezeli Wykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o mozliwoŚci odbioru
zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, ZamawiĄący ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do śieoziby Wykonawcy
z cennikiem przewoŹnika,
2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt wykonawcy.

opakowań

na koszt Wykonawcy,

zgodnie

1,Zamawiający.o?:*:T?!!j",.os"';ffiędąpodpisywanelubpzekazywane

2.

bez podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznycń) przez osoby upowaznione ze

Zamawiającego.

ZamÓwienie winno okreŚlac:
1) identyfikatory umowy,
!) sY9naturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
3) datę i numer zamÓwienia,
4) przedmiot zamÓwienia,
5) iloŚci ijednostki miar,
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Y

śtróńy

str.27

6)
7)
8)
9)

ceny jednostkowe netto,
ogÓlną wańoŚÓ netto zamowienia,
termin realizacji zamÓwienia,
miejsce dostawy.

3' Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy są osoby
W zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamówienie.
4' Zabezpieczenie środkÓw technicznycrr zwiąźdnych
z rozładunkiem i magazynowaniem.
Zakres rzeczowyzgodn

1.

wymienione

ie' r"rą:j;,

gi:

niewykonania luo nienaielh
W
1) \A/ykonawca zob.owiązany jest zapńcić Zamawiając"'ó x"ry umowne:
a) w wysokoŚci 10% wańości netto. niezrealiźowanej częŚc] umowy, gdy
Zamawiający odstąpi
od umowy
powodu okoliczności,za ktore oópowiaoa rruyrbna"wóa, W
tym przypadku
nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamÓwień niezreatLońańy"r'
oo ońia o'Jsti'|ńńia

z

od umowy,

2.
_
3.
4'
5.

b) w wysokośc.i107o umownej wańoŚci netto towaru określonego kazdorazowo
w niezrealizowanej
częścizamowienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamowienia z powodu okolicznoŚci,
za ktÓre
odpowiada Wykonawca,
c) w wysokości 0,2% umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo W zamówieniu,
nie dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoii liczony do dnia
dostarczenia
towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umówna liczona będzie w wysokoŚci
0,5%.
W przypadku definitywnego
realizacji zamÓwienia lub ' jego częŚói, W sytuac;i
.
.braku
gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna rÓwna jest wartoŚcl nieziejlizowanego
zamowienia'
Za definitywny brak realizacji zamówienia lub jego częściuznaje się ri szczegolnośti
oŚwiadczenie \Ałkonawcy o odstąpieniu od realizacji ńmowienia lub jego częŚci oraz jytuac;ę,
w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamÓwienia ńo;e!o częŚci ósiąóńfu
wańośćniezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci.
d) w wysokości0,2% wańoŚci netto towaru zgłoszonego do reklam ai1i za kaŻdy rozpoczęty
dzień
"3,
zwłokiw jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okóliczności, o ktÓrych mowi w
ust.
$'s
e) w wysokości 0,2% wartoŚci netto podlegającego wymianie towłu za kazd] dzień zwłoki
(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust. 5 lub7 oraźw
$-6 ust. 9 pkt 1),
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacic\A/ykonawcy kary umowne:
a) w wysokoŚci 107o umownejwartoŚci netto towaru określonego kaŻdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwieniaz powódu okoliczności, za ktÓre oopowiada
Zamawiający,
b) w wysokoŚci 0,'1% umownejwańości netto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opóznienia \A/ykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest
do nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych ilose odpowiada iioŚci towarÓw z dostarczeniem
których Wykonawca.się opóznia. W przypadku, gdy zakup towarow zostanie dokonany za
cenę wyŻszą
od ceny wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, żamawia1ący obciąŻy Wykonawcę ioznicą pomięozy
po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującąw umowie'
9eną,
Zamawiający niezaleŻnie od zastrzezonych t<ar umowny'cń ma prawo domagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych do wańoŚci faktycznie poniesionyc"h strat ora. uiraconycń
korzyŚci.

W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie
do zapłaty
stanowic będzie nota księgowa
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez
magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego. dokumóntu zawierającego wśzystkie informacje
niezo.-ęońe dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i piecźęcią-imienńą oraz firmowąi lub

2) {atę przyjęcia do magazynu pańii towaru depozytowego, potwierdzoną pisómną informacją
Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy,

6'

l

u

b

3) datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce partii reklamowanej,
.1.
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt.

Za naliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa w ust. 1 pkt'

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

str. 28

zo.
1

Wsytuacjikiedynieodstąpionos.]J.ffiodstąpiÓodrealizacjizamowienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyi kary umowne' zgodnie postanowieniami
z

$10 ust.1 pkt 1 lit' b, w następujących przypadkach..
1) otrzymaniaprzezZamawiĄącego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia
reklamacji,
2) otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia
o odmowie
partii towaru,
Ękonawcy
c9 d ktÓrej \Ą/y ko nawca uznał roszczen ia reklamacyj ne Zamawiającego,
'yńi"ny
9
^. ggy kwota
3)
kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatzeniu reklamjcji viyliczona zgodnie
z$ 10 ust'1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
.'
4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dosórczeniu iowaru wolnego
od wad wyliczona zgodnie
ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie'10% wańoŚcireklamowanego towaru,
-.

5) '9'10
nabycia

2

3.

u

pŻez Zamawiającego
innego kontrahenta to'"ro*, W iloŚci wyspecyfikowanej
niezrealizowanym.zamówieniu, z ktÓrych dóstarczeniem \Ałkonawca
się opÓŹnia.
^ .w
odstąpienie
ZamawiĄącego

ZamÓwienia, przekazane
za skuteczne.

od realizacji zamÓwienia , piri.y".yn lezących po stronie Wykonawcy
w kazdej z foim przewidzianycń oi" przekazywanij zamowień uwaza się

się odstąpienie od realizacji zamówienia po uzgodnieniu
aZamawiającym' Wtakim przypadku nie naliczasię kar umownych..

Dopuszcza

między Wykonawcą

Zamaw.ĄącemuprzysługujeprawolJś.ffic(odteraz)wprzypadkunaruszenia

przez \A/ykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powitaniem zagrozenia
bózpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub
.zdrowia, zycia pracownit<ów. Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu
39 9ni od powzięcia. przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę przepisow prawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń' W takim przypadku Wyt<onawcy pzysłuiuje
wynagroózenie
2

nalezne mu z tytułu wykonania częŚci umowy'
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

3.

przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładóją o-bowiązek ich posiadania
Zamaw.iaBcemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nuni (od teraz) z zachowaniem

wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego *

w przypadku:

oó'ęńńy'

okresu

oświadczeniu,

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwoŚc wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw próout<c1i iuu potenc;ału
luóźt<ijgo
do samodzielnej realizacji przezZamawiającego Świadczeń objętych umową.
_'
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującą iym ze świadczenieobjęte umową
nie moŹe byÓ zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamówienia z przyczyn lezących postronie
\Alkonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez 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, skutkująiym iym, iz uzyskany efekt realizacji
zamÓwienia jest nieprzydatny do konkretnych celow planowahych pzez zamawiijącego.
1

2

3.

WykonawcaiZamawia!ącu."o"i,|1;ffichdanychosobowych,wzwiązku

z

realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacy1nych i"technicznych'ŚrodkÓw oóhrony
dańych
osobowych przefu,tarzanych w systemach inforńatyczńych zgodnie z zapisami prawa a w
szczegÓlności
z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie
!9nvcrr os_obowyóh 1oz.U'zóls.ral t.i, z dnia 19'oó.2o19),
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2o161679 z dnia 27 kwietnia 2016'r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przeM,tarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca i Zamawiający z.obowiązani są do stosowah ia wytycznych lub interpretacji,
wyda nych przez
'o"ooońy"i
polski organ nadzoru lub unijny organ dorad czy zajmujący siĘ ochńną
danych
ooiyczących
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i ZamawiĄący oświadczajją, Że pracownicy posiadający dostęp do danych
osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwiónia/umowy
znają przepisy dotyczące ochńny

danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniaj'ąli do pizehł,tarzan|a
danych

osobowych.

4.

r

Wykonawca i Zamawiający oświadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli
uzyskane w związku
udziałem w postępowaniu o udzielenie za mÓwienia illub realizacja
umowy zostaną wyko rzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest
to niezbędne do jej realizaĄi, a po tym

z
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czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy'

Zgodniezart.'13us11].u"l?R.]j'oiRady(UE)2o16/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku'.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku'z prź"t*"r.iińiem
danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu Ęlch cianyór' oraz ucrryleńia dy*ktńy 95/46^/vE
(ogÓlne
ra;zporządzenie o ochronie danych), (Dz'U.UE.L'2016.-119.1),

1)

2)
3)

zwanegb oale;

nóoo, Zamawiający

informuje,

Administratorem danych osobowych Wykon-awcy jest
'przy

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
"
Piekarach Śląskich-(4]-94o)
ut.
J'.
ziętia,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
^Ge1
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X'Wy^dza1 Gospooarcźy rra1owego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał-zakładowy lis gz'l ooo,oo
złoiń óóo.tniri"' od towarow
i usług posiadającym numer identyfikarji poóattowet NlP 653-ooó-ątj-ós,REGoN:270034633;
e-mail: sekretóriat@jweglokokskĄ'pl, www wegloxor<slra;.pr, zwany J"ńi

w

R!ff'.

J.T:::3^,

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z
adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskń'd,
tel. 32 zla rc al '
Przetv'tarzanieprzekaz,anych-przez\A!konawcęoan@ootyczyereprezentantÓw,

o'o.:

MaŚcicieli lub pracownikow Wykonawcy.
Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji
między
dokonywania analiz. rynkowych, opracowywania strategii' i prognoz oraz promowania stronami,
produktÓw
Administratora, a jeŚli. zaszłaby taka potizeba takze vi cetj dóchodzenia
i
windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora orrestónllo
o
1 lit. f) RoDo.
5)
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych..jest niezbędne rÓwniez' "rt. 'ł'
do wykonania ciązącego
na Administratorze
prawnego wynińającego
ń szczegÓlności z ustawy o podatku
-ustawy
dochodowym od osÓb.ob-owiązku
fizy-cznych i prawńych,
prawo geologiózne i gÓrnicze, ustawy kodeks
"poosńwie
larny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy b rachunkowości na
art. ó ust. 1 lit' c) RoDo.
6)
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym
z realizacjąpowyzszych
celÓw' Administrator moŻe udostępnic oań bsboowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym
usługi. z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradzbłva. Dańe Wykoń"*cy
oęoą rowńiez uoostępniańe
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisow prawa oraz
[odmiotom pizetwa rzi:ąącym,.'tto'yńi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwaizania danych osobowych, * zat
iesie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7)
Dane osobowe Wykon_awcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie
zamowienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
B)
Wykonawca posiada
.prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawb do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o'.: adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adrós e-ńil, iooęńe!nrorsrri.;.pl
, tel.32
71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony oanyótr osobowych, ul. Stawki) oo:193
warśz'awa, tóy
uzna, iŻ przetwarzanie danych osobowych \Afukonawcy narusza przepisy RoDo.
10) \Ąfukonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora
ąźamawia1ącego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacjizamÓwienia oraz osoby lizyczne prowadzące
oziałjlnóse g'ospooarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca' a ktÓrycń dane osobowe zawarte
są w składanej ofercie
lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamowienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Ad m in istrato rowi (Za mawiającem u
b) przetwarzan u d anych osobowych przez Ad m n istratora (ZamawiĄĄóe g o).'')
11) Zgodnie z art''. 14 RoDo \Ąfukonawca zobowiązuje się wykonaĆ W imieniu
Administratora
(Zamawiąącego) obowiązek informacyjny wobec osoń, ó ktÓry-ch mowa w
ust. 1 1, przekazu)ąc im treśc
klauzuli informacyjnej, o ktÓrej mowa.p9wyzej, Wskazując jed-noczeŚnie tym
ósooóm wyr,oill*cę jar<o
Źrodło pochodzenia danych osobowych, ktÓryńi oysponowjł będzie Admińistrato
r (Zamawiający).
4)

;

i

i

W trakcie realizacji
przepisÓw prawnych
:"dyl3; oraz zapisÓw lnstrukcji olj
w-zakresie ochrony Środowiska
Wyronawbow onońlązu;ące.i w WĘGL9KoKS
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-wegloroks.coig.biz L
1

l3;,ffi#.

Wykonawca oraz Zamawiającu ni"
swoje
zachowanie (działanie, znoszenie
-ten
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa.
Zakaz
dotyczy iałze pr."o'n'r,óń,
przedstawicieli \Ą/y konawcy oraz innych osób działających jego
w
imieniu ru'o nl iigo rzecz i odnosi się

'o.j
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w szczegolności do zachowań, ktore mogą prowadziĆ do:

1) popełnienia przestępstw okreŚlonyóh w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika
2oo2 r.
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabrońione poo groiuą
kary (Dz.U' z 2019 r.,
poz. 628),

2'

2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji

(Dz. U. 22020 r. poz. 1913).
,
Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym
działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się] ze
nie wręczały i nia wręóz! Żadnej darowizny lub
'i
prowizji; jak rÓwn.iez nie zgadzały si9
nie zgodzą się ni zapłatę 'pń1"i';i pracownikowi lub
.
przedstawicielowi drugiej
Strony w związ*u z przedńiotem postępo'"iii"
i)lu5 umową.

1.

Strony .ooo*ią)łl'
,.., organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wza.|'emnie' w związku
z
wykonywaniem
Umowy
idoniewykorzystywania
.ich w Jakińkolwiek 1nny- celu niz' ołrełony'w Umowie, atakże

do zachowania w tajemnicy tych ińformacji,

przez Strony W innym celu niz

|tory9h u.|awnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich

.przeómiot umońy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy.
Wykonawca przylńu1e oo wiadońóŚci, ze wszystkie dane

będące przedmiotem bądŻ wynikiem' prz'etwarzania'

2'
3'
.
4'

5'

Zamawiającego.

na

fiodstawie Umowy

są

własnoŚcią

Wykonawca zobowiązuje się do
danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu
przy czym ..usunięcia
Wykoniwca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich
-Umowy,

dokumentÓw i informacji pozyskanych w żwiązku z Umową.
\A/ykonawca przyjmuje do wiadomości, ze wszystkie
ó"n" będące przedmiotem bądz wynikiem
przefu'tarzania na podstawie Umowy są prawnie óhronioną.
tajeńnicą zamawia.;ącego i'bez iyi"żi,"i
zgody ZamawiĄącego nie mogą być przez Wykonawcę,
]egó pracownikow iu'b'1allerowie1'ośooy,
za ktÓre \Ą&konawca
prawną odpowiedzialnosć' poźa}akresem umowy
- -' przetwarzane, ani tez
'ponosi
.k9'ygo'ane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
\A/ykonawca nie jest zobowiązany traktowaÓ, jako poufnej,
zaanei informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana \AĄlkonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego,
lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresió 'pbufnosci pi.i"ni.Zir" 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

w następujących sytuacjach

jest takze

dopuszczalne

:

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzieliĆ się informacjami związanymi
zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejsĄ u'o*y, zastrzeŻeniem
zachowania
informacji przez podwykonawcÓw,
-' Wykonawca poufnoŚci
2)
moze ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej'
3) Wykonawca moŻe ujawniać informacjó na ządanie oęanÓw państwowych, gdy
obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisÓw prawa'
W sytuacjach' o ktÓrych mowa w ust. 5,'podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organżacji
_anii interesÓw Zamawiając"go ni" zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci,
w całości,o ile nie wynila tó z innych pośtanowiert
jednocześnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust'
a
4 i s'
.!mowy,
\Afukonawca zobowiązuje się do zaśtosowanió skutecznych ŚrodkÓw technicznych
iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich p.rzekazanych infórmacji
danych __
zabózpieczĄąc ie'prźea
n_ieupowaznionym dostępem, uszkodzenjem i/lub ńieuprawnioną modyfikacją
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych koo'erśu cywiinegó.

z

6'
7

'

^
8'
^
9'

i

Wtrakciewykonywani:,:'oyI,-li1'ustawyzdnia5sierpnia2O1Or,
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.7 4ż t.j').

1.Stronysązwolnionezodpowied.i"l"oś"i'1"9;ffii"lubnienalezytewykonanieUmowy,jeŻelijej
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyŻszej.
Komisji: Ewa Wrodarczyk
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2'
_
3.
4'
5'
1.

Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe iub na pewien czas, ktÓremu nie
mozna zapooieć lni
przeciwdziałacprzy zachowaniu należytej starannoŚci.
Przejawami siły wyzszej Są W szczegÓinoŚci:
a) klęskizywiołowe np. pożar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenńy, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłocenia w funkcjonowańiu tńnsportul" '

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania

o

zaistnieniu okolicznoŚci

9tanowiącej siłę YyŻ?'.ą, o czasie jej tnruania i przewidywinych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚÓ siły wyzszej ńa charaktei
nie ołuzśźy

niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięiiu
"."'ońy, .;einar<
o okres tnłania przeszkody. Zmianaterminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

Ze strony

s 20.Nadzór i koordvnacia

Zamawiającego osobą/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi

za

nadzÓr nad

.. e- mail
.. e- mail

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz s prawowanie nadzoru
nad realizacją
i

2.

3

terminowoŚcią dostaw jest:

Z; ;i;o.' Wń11y9v |l";ul;"";

:':*l ":::i:::'::

te,

,ńi

uóJńznion1,'io'""'.

ili!;,;o;"i;i.i;" n"ilJi

n"o i""riz"clą

e_ mai,

ż.i",u
),, n^at oi.i" ;';;ó"",;ffił ;j;l;; a
11r1'119|5Ji:ill.|
",ońosob
w zakresie
odpowiedzialnych za realizację umówy, wymagane jest pisemne
drugiejstrony umowy.

;;ł;;';j''jł''','.
powiadomienie"

1.EwentualnespraWySporne,..,".su'1;mćpolubowniewdrodzenegocjacji

2'

bezpoŚrednich.

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy poŹniejszego
niz

okreŚlony w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,

1)
2)

3'
4'

5'

6'
'
B'
7

po przekazaniu zamowienia, dla zamówień przekazywanych drogą

elektroniczn ą poprzez
informację o zmianie terminu realizacji zamÓwienia wysłjną
wskazującą' inny niz
pienruotny termin realizacji. W kazdym przypadku mózliwa jest
"-'iiLm
zmiana termińu- reaiizacji
zamowienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem
lub e- mailem.

W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia

przez sąd właŚciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
\A/ykonawca zobowiąaanv-!9$, aby wszy-stkie czynnóściźwiązanez koniecznością
bezpośredniego

zwrocenia się do WĘGLoKoKs KRAJ..Sp.z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akcepiacji,'przekazan''ie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe wszysikich
czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘG[oKorśrnn.l śń o'o'
wynikających
z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z '|owiadomieńiem'oióoy
'
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem ńatychmiasiowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji UT9'y bez prawa odszkodowańia, nie oędźie zatrudniac w jakiejkolwiet iórm]e
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu
czynnościzwiązanycn z reailizaćią
Umowy' Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zańawiającógo, wykonujących na rzecz
1rm obcych
czynnoŚci, ktÓre.na podstawie przepisÓw prawa pracy Lzalaoniają uóżiólenie pracownikowi pzez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest moziiwe w terminie
14 dni od momentu po*żięo"
Przez Zamawiającego wiedzy o powyzszych okólicznościach.
W sprawach nieuregulowanych do uńÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej wazności formy pisemnej
w postaci aneksu
do umowy.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po '1 egzemplarzu
I
-e-

ze Stron.

dla

kazdej

Załącznik do umowy:
Załącznik nr'1 - Ceny jednostkowe materiałÓw,
Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk

I
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