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SPECYFIKACJA

ISTOTNYC H WARUNKOW ZAMOWIEN IA
l.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedziaInością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65, REGON: 27003463A
adres strony internetowej www.
kskrai.ol
Sposob komunikowania się z Wykonawcamizostał okreŚlony w dalszej części slWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do 15oo
PRoFIL NABYWCY: adres internetowy: https://dostawcv-wegtokoks.coiq.biz

il

lnformacje podstawowe:
1' Njniejsze - postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest W trybie przetargu
nieograniczonego zqod119 z Regulaminem udzielania zamowień w wĘe toxoKs KRAJ Sp
z o|o
zwanym w dalszej częściSlWZ Regulaminem.
2' {v_c]ao z Regulaminu, o ktÓrym mowa-W ust..1, dostępny jest dla \ĄfikonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. w Profilu Nabywcy.

opis przedmlotu zamówienia.

1.

2'
3.

Przedmiotem zamÓwienia jest:

Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary
w roku 2021 (grupa materiałowa 021-1)
SzczegÓ]owy

opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uŻytkowe
określaZałącznik Nr { do slwz'

Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez

z nalezytą starannością ' Zamawiający, pomimo dochowanla nalezytej śtarannoŚci
uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamÓwienla w pełnym
zakresie.
Zamawiający dopuszcza mozliwośÓ składania ofert częściowych na poszczegÓlne częŚci zamowienia
(zadania), ktore wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do slwz.
Składana ofeńa winna obejmowac caĘ zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania' Liczba częŚci
zamÓwienia (zadań) wynosi 5.
ZamawiĄący dopuszcza mozliwośÓ złoŻenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
częŚci zamÓwienia (zadania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarow W ramach
poszczegÓlnych pozycji asortymentowych i składania zamÓwień wediug rzeczywistych potrzeb
z zastrzeŻeniem, Że całkowita wartośÓ dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny
jednostkowe poszczegÓlnych pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania niezamierzazawrzeć umowy ramowej.
ZamawiĄący nie dopuszcza moŻliwościskładania ofert wariantowych.
Zamawiającego

z

4.
5.
6.
'
7

9
9.
IV

Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.
1.
Umowa obowiązywac będzie od daty zawarcia umowy do 31.12.202,l roku.
2.
Zamowienie nie moze byĆ doręczone później niż w ostitnim dniu obowiązywania umowy.
3.
Realizacja dostaw odbywaÓ się będzie sukcesywnie zgodnie z zam-Ówieniami wynit<a.;ącymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego.
\A/ymagany termin realizaĄi
4.
lostawy: do'l4 dni od daty wysłania zamówienia drogą etektroniczną
na zasadach okreŚlonych w oWRD (ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw)'
\AĄlmagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy lióząc od daty odbioru przedmiotu
5.
zamówien ia przez magazy n Zamawiającego.
6.
Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 9 do SIWZ lstotne postanowienia
do umowy.

V

Warunkl udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnlania tych
warunków.
o udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się \A/ykonawcy , ktorzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy idoświadczenia to znaczy:
Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk

L
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Nr sorawv: PRZZI2625
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\Afukonawcy, ktÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie,

wykonali/wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doŚwiadczenia o łącznej wańości nie mniejszei niż 470 000,00 PLN:

Za zakres dostaw

niezbędny do wykazania spełnienie warunku Zamawiający uwaŻa dostawy

odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamÓwienia,-tj. zarÓwno dostawy
materiałÓw tozsamych z przedmiotem postępowania, jak rÓwniez dostawy maieriałÓw rodzajowó
podobnych tj.: dostawy drewna.
W przypadku Wykonawcow, przedstawiających wartoŚci wykonanych dostaw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według sródniego kursu NBP ogłoszońego
ostatniego dnia roku,
ktÓrym dostaw1 wykonano,
W przypadku dostaw ńyxonanyón

w

a

w bieżącym roky wg Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia popizedzającego dzień, w ktorym
upływa termin składania ofełt' W związku z powyŻszym wartości'wykonóńycn dostaw określone

2)

w walutach obcych naleŻy wyszczegolnić oddzielnie dla kaŻdego roku kólendarzowego'

sytuacji ekonomicznej

i

finansowej, to znaczy:

a) uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli
okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy niŻ jeden rok - w tym okresie, nó podsiawie
,,Rachunku zysków i strat'' pozyc)a PrzychÓd netto ze sprzedazy produktÓw,' towarÓw
i materiałÓw lub PrzychÓd netto ze sprzedaŻy i zrównane z nimi o wariościnie mniejszej niz
okreŚlona w pkt'

1.

W przypadku WykonawcÓw nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentów
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

\ orzrnadxu wykonawcÓw przedstawiających wartoŚc uzyskanych przychodÓw w walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniegokursu NBP ogłoszońego
ostatniego dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a w przypadku przychodÓw uzyskanycn w oiezącym
roku wg średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓryń upływa tórńin
składania ofert.
W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanej kwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego ania ńióśiąca roku
obrotowego.

b) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonan ie zamÓwienia;
3) nie zalegania 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 płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
4) nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłoŚciza wyjątkiem WykonawcÓw, klÓrzy po ogłoszeniu
upadłościzawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie pizewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
5) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia
ocena warunkow spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
na podstawie złoŻonych przez Wykonawcow, a wymaganych przez Zamawiającego dokumientow
ioŚwiadczeń'
VI

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

W celu wykazania spełnienia przez \Ań7konawcę warunkÓw udziału w postępowaniu ZamawiĄący żąda
p

rzedłożen ia

1'
2.
3.
4.

w

r

az z of ertą:

oświadczeniao spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złozone na druku do Formularza
ofertowego stanowiąceg o Załącznik 2 i 2a do slwz.
Wvkazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofeń,
a jeŻeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wańoŚci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, ze te dostawy zostały
wykonane naleŻycie - zgodnie zewzorem Załącznika Nr 4 do s!Wz.
Rachunku zvskÓw .i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnościjestkrÓtszy niż jeden rÓk-za ten okres. W przypadku t^,vkonawcÓw, ktorzy
na podstawie przepisów odrębnych nie są zobowiązani do sporządzaniasprawozdania finansowegą
'
!.ne dokumenty okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu popizednim.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w sianie likwidacji lub upadłości:

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk

v

str. 2

Nr sorawv: P

a)

WEGLOKOKS KRAJ Sn. z o.o.

aktualnego odpisu z właściwegorejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osob fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się
w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem WykonawcÓW, ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy pzed upływem terminu składania ofeń, a dla Wykonawców, ktorzy prowadzą
działalnoŚÓ na podstawie innych dokumentow - ten dokument.

5.

W stosunku do WykonawcÓw' ktÓrych upadłoŚÓ ogłoszono i ktorzy po ogłoszeniu upadłościzawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu - oryginał lub kopia, poświadczona przez
Wykonawcę za zgodnoŚĆ z oryginałem w/w postanowienia Sądu_
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

1)

6.
7'
8'

aktualnego zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właŚciwego organu _ wystawione nie wcześniei niż 3 miesiace przed
upływem terminu składania ofert.
2) aktuaInego zaświadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze \Ąkonawca nie zalpga
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci
lub wstrzymanie w całoŚci wykonania,decyzji właŚciwego organu wystawionego nie wcześniei
niż 3 miesiace pzed upływem terminu składania ofeń.
Dowodu wniesienia wadium.
orY0inału lub kopii poświądc4onejzazoodnoŚĆ z orvoinałem pełnomocnictwa do podpisywania ofeńy
w jmieniu \A/ykonawcy, jezeli upowaŻnienie do podpisywania ofeńy nie wynika z przódstawionycń
dokumentÓw,

Jezeli \Ań7konawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentow, o ktÓrych mowaw pkt4,5 składa dokumenty wystawione w kraju,-w ktÓryń
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określony w pkt 4,5 stosuje się odpowiednio.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjate technicznym, osobach zdotnych
do wykonania zamÓwienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotow, niezaleŻnie od charakieru

prawnego łączących go z nimi stosunkÓw.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia, w szczegÓlnoŚci przedstawiając w tym celu'pisemne
zobowiązanie takich podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres koizystania
z nich przy wykonywaniu zamÓwienia.
VII.

vlll.

lnne dokumenty W celu potwierdzenia, Że oferowany pzedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określony m prizez Zamawiającego.
W celu potwierdzenia, Źe oferowany przedmiot zamÓwienia odpowiada wymaganiom określonymw S;WZ
Zamawiający żąda również przedłożeniawrazz ofertą następujących dokumentów ioświidczeń:
1) dokumentÓw / oświadczeń wymienionych w cz. lll Załącznika Nr 1 do s!Wz.
2) oŚwiadczenie Wykonawcy zgodnie zZałącznikami Nr 3 do SIWZ.
Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspótnie składa ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaĆ się o udzielenie zamowienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.
2' W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamÓwienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzońym postępowaniem
ZamawiĄący będz ie prowadz ił wyłączn ie z u stan owionym pełno mocn kie m.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku \Ałkonawcow wspolnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
byc podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych \ĄfukonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓlnych \A/y ko n awcow składających ofe rtę wspÓl n ą.
4' W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspÓlnie,
do ofeńy nalezy załączyc:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszysikiin pozostałych
i

\A/ykonawcÓw,

i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z \Ałkonawców, (jezeli ich
dołączenie jest wymagane) potwierdzające, Że nie otwarto jego li[widacji ani nie ogłosżono jego

2) dokumenty

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk

Ę

str. 3

25

upadłości,nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,
3) oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialnoŚci za wykonanie przedmiotu zamÓwienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ,

5.
6.

4) umowę regulującą wspÓłpracę tych WykonawcÓw tzw. umowa konsorcjum.
\Ą/ykonawcy wspolnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia

wiedzy

i

lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚc załączyĆ odpowiednie dokumenty (jeśli
są Wymagane)' Jeżeli jeden z \AĄlkonawcÓw spełnia określone przez Zamawiającego warunki mozna
przedłozyÓ tylko dokumenty jego dotyczące.
W Drzv0adku wnoszenia wadium w fqrmie gwarancji lub poręczeń przez WykonawcÓw wspÓ|nie
qbieoającvch sie o udzieleniezar.nÓwienia z treściowaiancji mu

dg. zlęceniodawcv gwarancji. iak róWniez
ubieoaiących się o udzielenie zamÓwienia.

tx.

muszą wykazaÓ, ze warunki dotyczące

doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamówieńia

do wszvstkich pózostałtlcrl

\^lvkonawcÓw

wspÓ|nie

opis sposobu przygotowania ofeńy:
1. ofeńa składa się z:
1) Formularza ofertowego składanego w dwoch formach tj':
a) papierowej zgodnie zZałącznikiem Nr 2i2ado slwz,

b) eIektronicznej - na portalu Zamawiającego
Formularz ofeńow! ja,Ko osobny plik w wersji elektronicznei jest dostepnv na stronie internetowej
Zamawiaiaceoo w Profilu Nabywcv pod adresem: https://efo.coiq.biz

W przypadku rozbieżnościdanych złoŻonych w formie papierowej z weĘą w pońalu online,

2.
3
4'

wlążąca jest oferta złoŻona w formie pisemnej'
2) oŚwiadczeń i dokumentÓw, o ktÓrych mowa w częściVl,Vll, VlIl do slwz.
3) dokumentow / oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Wykonawca moŻe złoŻyć tylko jedną ofeńę.
olertę w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia naleŻy złoŻyćw oryginale w jednym egzempIarzu'
oferta oraz wszystkie załączniki muszą byĆ sporządzone W języku polskim, a dokumenty spoiządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski i wraz z tłumacżeniem
dołączone przez \A/ykonawcę do oferty'
oferta powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentow i oświadczeń

5.
(załącznikÓw).
6. \Afukonawca w formularzu ofeńowym winien podac: adres do korespondencji, numer telefonu, numer
faksu oraz adres poczty elektronicznej.
' ofeńa, wszystkie oŚwiadczenia i załączniki wymagają podpisu osÓb uprawnionych
do reprezentowania \AĄlkonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. UpowaŹnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
naleŻy załączyc do oferty w oryginale lub musi wynikac z przedstawionych dokumentow'
9' Wszelkie poprawki dokonane w treścioferty (przed jej złozeniem) muszą byc naniesione czytelnie
7

oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofertę.

10. Wskazane jest aby zapisane strony ofeńy były kolejno ponumerowane. ofeńa powinna byÓzszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie'

11. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe
o firmie, jej działalnościitp.) nie podlegają ocenie.

12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnośó z oryginałem -pnzez
Wykonawcę Iub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego, nie pożniej niz w dniu, w ktÓrym upłynąłtermin składania ofert'

14' TreŚc ofeńy musi odpowiadać treściSpecyfikacji lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia, pod rygorem
odrzucenia ofeńy, zgodnie z$27 ust' 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
15. Cena ofertowa musi byc okreŚlona w PLN' podana w tabeli formularza ofeńowego, jako cena netto

i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT
Cena ofertowa musi uwzględniac wszelkie koszty związane z realizaĄąprzedmiotu zamowienia.
17. Jezeli Wykonawca zamierza zamieścicw ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa

16'

wrozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U' z 2019 r. poz. 1o1ot.j.)
nie pÓzniej niz w terminie składania ofert, musi zamieścićadnotację ,,Tajemnica przedsiębiorstwa;
zewskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w silisie tieścinalezy pooae numery
stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. tajemnica przed-siębiorstwa nió
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obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktorych treśckazdy zainteresowany moze legalnie
poznac. W szczególności nie można zasłrzec'. nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących
ceny' terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji warunkÓw płatnoŚci. lnformacje stanowiĄce
tajemnicę przedsiębiorstwa \Ąlkonawcy powinny zostać przekazane w taki sposÓb, by-Zamawiający
mogł z łatwoŚcią określićzakres informacji objętych tajemnicą' Brak stosownego zastrzeŻenia uębżió
traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci przekazanych dokumentÓw i danych
do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonychw ustawie.

x.

Wadium.
1. Zamawiający Żą9a od WykonawcÓw wniesienia wadium w wysokości- 8 ooo,oo zł (słownie: osiem
tysięcy złotych 00/too),
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej Iub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
q) w innejformie zazgodąZarządu WĘGLOKoKS KRAJ Sp. z o.o'
3. Termin waznoŚciwadium musi odpowiadac co najmniej terminowi związania ofertą.
4. Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniaóh, naleŻy załączyc
do pozostałych dokumentÓw ofertowych'
5. y!l3u-Y3tum.w pi-eniądzu naleŻy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o' o.
BGz BNP PARIBAS nr rachunku:71 1600 1o55 1849 6184 9ooo0001 najpÓŹniej do dnia igodziny
-przetarg
składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: ,,Wadium na
nr pnżzzazb
pn.: Dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWi Bonrek-Piekary
w roku 2021 (grupa materiałowa 021-1)',.
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosiWykonawca.
6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofeń.
7'
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wykonawca zamierzający złoŻyÓ wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci składa oŚwiadczenie
o wyrazeniu zgody na zaliczenie wierzytelnoŚci. przysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o. ul. Gen. J. Ziętka, 42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. eion Finansowy
sprawdza mozliwoŚc zaliczenia wierzytelnoŚci 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 irion
Finansowy blokuje nalezności W systemie. oświadczeniepotwierdzon e przez Dyiektora
ds' Finansowych lub Głownego Księgowego, stanowić będzie dowÓd wniesienia wadium i jest
składane przez Wykonawcę wraz z ofeńą przetargową. WzÓr oświadczenia dotyczącego wniesiónia
wadium W formie zaliczenia wierzytelności przysługujących \AĄlkonawcy uoiega;ącemu się
o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 6 do slwz'
9. W przvpadku wnoszenia wadium w formie gwarancii lub poręczeń przez WykonawcÓw wsoÓ|nie
qbieqaiących sie o udzielenie zamowienia z treŚci gwarancji musiwvnikac, ze odnosi sĘ ona zaróWno
do zleceniodawcy qwarancii, jak równiez do wszystkich pozostałych \^/ykorlawców WspÓlnie
ubiegaiacych sie o udzielenie zamÓwienia.
10' Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawieraÓ bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium W przypaókach
wymienionych w Regulaminie.
11. Dowod wniesienia wadium - kopię poświadczonąprzez \Ą/ykonawcę za zgodnoŚc z oryginałem należy załączyÓ do oferty.
12. Wykonawca, ktÓry złoŻy ofertę niezabezpieczonąwadium będzie wykluczony przez Zamawiającego,
a jego ofeńa będzie odrzucona.
13. ZamawiĄący zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub uniewaŻnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego-oferta zostałi
wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktÓrego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oiaz wniesieniu zabezpiecźenia
należytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia ządano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, który wy'cofał ofeńę przed upływem termińu śkładaniaofert'
14. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesiońe.
15. Zamawiający moŻe zatuymac wadium wrazz odsetkami, jezeli:
a) \Alkonawca odmowił podpisania umowy w sprawie zamÓwienia na warunkach okreŚlonych
w ofercie,

b) zawarcie umowy stało się niemozliwe z przyczyn lezących po stronie \Afukonawcy,
c) \A/ykonawca nie wniosł zabezpieczenia'naleŻytego wykonania umowy, jezeli ząóanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych Warunków ZamÓwienia1
d) w przypadku określonym w punkcie 18.
Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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16. Po

upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
Niezwłocznie po zawarciu umowy lub uniewaznieniu postępowania osoba upowazniona ze strony
Zamawiającego odsyła poręczenie bankowe, gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na adres
wskazany w ofercie.
18. Wadium ulega zatrzymaniu w razie wycofania lub zmiany ofeńy przez Wykonawcę po otwarciu ofert
przez Komisję Przetargową.

17

xl.
xll.

'

Zabezpieczenie naIeżytego wykonania umowy.
ZamawiĄący odstępuje od ządania zabezpieczenia naleŻytego wykonania umowy.
Kryterla oceny ofeńy:
1. Kryterium oceny- najniższa cena (c}_ waga 100 %
2. ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za nĄkorzystniejszą ofeńę dla kryteriurn cena - zostańie uznana ótbrta Wykonawcy, ktory zaoferuje
nĄniŻszą cenę real izacji zadan ia.

xIIl. Sposób

1.

uzyskania ceny ostatecznej:

Oferta ostateczna uzyskiwana jest:
1) spoŚrod złożonych ofert,
2) w drodze aukcji elektronicznej:

a) Komisja Przetargowa moze przeprowadzic aukcję elektroniczną, jeżeli do postępowania
zostaną złoŻone co najmniej 2 ofeńy nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadliu aukcja
elektroniłzna zostanie przeprowadzona pod adresem: https://Iain3_weqlółoi(s.óoiq.bizl
b)KomisjaPrzetargowa,wtokuaukcjielektronicznej,stos
c) Wy1ag-anla sprzętowe dla uzytkownikÓw systemu zostały okreŚlone na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. pod adresem: https://lain3-weqtokoks.coiq.bizl w zakładcó

,,Wymaganiasprzętowe''lnformacjedotycząceaukcjielet<t@zanewraz

z zaproszeniem do udziału w aukcji'
d) W przypadku \Ą/ykonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną
przyjmuje się złozoną pisemną ofertę.
3) licytacji ustnej - prowadzonejw formie telekonferencji
\A/ykonawcy, ktÓrzy nie uczestniczą W licytacji W formie ustnej przeprowadzonej pzez
ZamawiĄącego W formie telekonferencji powinni złoŻyćofeńę ostatecznąza poŚrednictwóm'faxu
lub poczty elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja
Przetargowa przyjmuje ofertę wstępną jako ostateczną, lub

2.
3.
4.

4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
W przypadku złoŻenia jednej oferty Komisja Przetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje
z \A/ykonawcą, ktory złozył ofeńę.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkow

realizacji zamówienia z \Afukonawcą, który złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę - bez względu na ustalony
wczeŚniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np': mail' pońal aukcyjny)
Do licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktÓrzy
nie spełnią warunkÓw udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.

XlV.

Warunki umowy:
1. lstotne postanowienia' ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone wZałączniku nr 7
do SIWZ.
2. Umowa moze zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli Wykonawca wyrazi zgodę
na zawarcie umowy na warunkach określonychw złozonej ofercie'

xV.

Warunkipłatności
1. Wymagany termin płatnościwynosi do 60 dni kalendazowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' odbióru przedmiotu

2.
xvl.

zamÓwien ia potwierdzon ego przez Zamawiającego.

Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'

Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu zwięania
ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.
2. Zawarcie Ymowy moze nastąpić po upływie terminu związania ofeńą i nie jest wymagane jego
pzedłuŻanie Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za-zasadie,
;eśtulrawniońy
do wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłuzenie terminu związania' ofertą o okres
do 60 dni.
Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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XVll. Termin i miejsce składania ofeń:

1.

ofeńę nalezy złoŻyc w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76, 41-90S Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek
do d n ia łr.ł.;.. p Lt.'........2021 r. do godz. ...B.:.h.f-.
WCOW

2

Na opakowaniu ofeńy

(etykieta):

- zaklejonej kopercie nalezy

umieściÓ nazwę i adres \Ąfukonawcy z dopiskiem

Nr postępowania: PRzz/ 2625 Przedmiot postępowania:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary
w roku 2021 (grupa materiałowa 021-1)

Dostawa drewna kopalnianego dla

Nazwa Wykonawcy:

..

Adres:
Nie otwierać

3'
4.
5.
6
7.
8.
9.

pned dniem '...

2021 r. godz. ..

odpowiedzialnoŚc za prawidłowe oznaczenie

oferty powinny byĆ zarejestrowane
nienaruszony do czasu otwarcia ofert.

i

i zabezpieczenie ofeńy ponosi Wykonawca.
przechowywane w warunkach zapewniających im stan

Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofac ofertę.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy złoŻyćwedług iakich samyc-h
zasad jak złozenie oferty z dopiskiem na kopercie,,ZMIANA' lub ,,WYCoFANlE".
ZamawiĄący niezwłocznie zawiadamia \Ałkonawcę o złoŻeniu oferty po terminie.
W przypadku ofeńy złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu, oferta zostanie zwrÓcona na adres \Alkonawcy --bez jej
rozpatrzenia.

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

XVlll' otwarcie

2.
3.
4.
xlx.

lJltor"ruch ofert nastąpiw dniu łil,,.0.h.,..2o21r. o godz. ....9.:..tg.0. .
Zzawaftością ofert nie można się zapoznaĆ przed upływem terminu otwarcia ofert.
otwarcie ofeń jest niejawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym,
Że dzien, w ktÓrym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
lnformacja z otwarcia ofert zostanie przekazana Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu,
po uprzednim zwrÓceniu się do Zamawiającego za poŚrednictwem poczty elektionicznej.

Sposób pzekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.

1'

Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się z \ĄĄlkonawcami:

1) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczvk@weolokokskraj'p| lub
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji76,41-905 Bytom
b) uzupełnianie dokumentów
-pisemnie na adres: KWK Bobrek_Piekary, ul. Konstytuąi76,41-go5 Bytom,
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weolokokskraj'pI
c) wyjaśnienia treściofert, dokumentów,
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom lub
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczvk@weqlokokskraj.p|
d) pozostałe oświadczeniai wnioski:
- pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary, ul. Konstytucji 76, 41-gOS Bytom, lub
- drogą elektroniczną na adres: e.wrodarczyk@weglokokskraj.pl
Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk

r

str. 7

Nr sorawv: PRZZI2625

KS KRAJ So. z o.o.

2| Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadom ien a, wezwa n ia oraz nformacje będzie przekazywał Wy kon awcom :
a) pisemnie, lub
b) drogą elektroniczną:
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
ntern etowej w prof u na bywcy https ://d ostawcv-weq lokoks.coiq. blz/
i

2.
3.

i

i

i

I

Zamawiający i Wykonawca, na ządanie kazdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą

informacji przesłanej d rogą elektron iczną.
osobą udzielającą informacji ze strony Zamawiającego jest:
Ewa Wrod arczyk: e-mai

I

: e.

wrodarczv k@weq

lo

koks kra

i. p

fakt

otrzymania

I

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

xx.

Zasady udzielania wyjaśnleń i modyfikacji.
1' Wszelkie oświadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamowienia

2'

winny byÓ przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci slWZ. ZamawiĄący jest
oborruiązany niezwłocznie udzieliĆ wyjaŚnień, chyba ze proŚba o wyjaŚnienie treŚci S|WZ wplyńęła
do Zamawiającego na mnlej niż 6 dni pzed terminem składania ofeń.
Treśćzapytań (bez ujawniania żrodła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ.

3.
4'
5. W

uzasadnionych przypadkach zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert

zmodyfikować treśćslWZ. JeŻeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny
ofeń, warunkÓw uc|ziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, zźmaiuiąący moŻó
puedłuŻyćtermin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Óokonaną
w ten sposob modyfikaqę Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej w profilu nabywcy
https ://dostawcv-weg loko ks.coiq. bizl.

xxr

P rzetw arzan e da nych osobowyc h.
Zgodnie z art' 13 ust'l iust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przeŃ,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119'1), zwanego dalej RoDo, Zamawiający
i

informuje, iz:

1)

2)
3)

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o', z siedzibą
(41-940) przy ul' Gen. J' ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 0oo,oo złotych, podatnikiem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
BDo 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj'pl, www.weglokokskĘ.pl, zwany dalej

Administratorem danych osobowych \AĄlkonawcy jest

w Piekarach Śląskich

Administratorem.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp.

adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskrai.pl, tel. 32 T1B 16 67.

z

o.o.:

Dane \Alkonawcy pzetwarzane 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)
7)

o

na

udzielenie zamowienia
wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
PzeŃ,tarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw,
właŚcicieli lub pracownikow Wykonawcy.
Przefł,tarzanie danych osobowych \ĄĄlkonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznośc przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamÓwienia'
Dane \Ąłkonawcy są rÓwnieŹ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania- produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust' 1 iit' nooo.
1
Przetv'tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnióz do wykonania ciązącego

na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczególności z ustawy

o

połatlu

dochodowym od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiózne i gÓrnicze, uśtawy'kodeks
Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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B)

z

karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)

Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym

z

RoDo'

realizai1ą
powyzszych celow. Administrator może udostępnić dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rownież
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz 'podmiotom
przefltazĄącym, z ktorymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania pzez nich zleceń dla Administratora'
9) Dane osobowe \Ąłkonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pńchowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10) \Afukonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
1'l) \Atlkonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
(RAJ sp z o' o''. adres; 41-905 ByloT, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokoks'ką.pl , tel.
3271B'l6 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danycń osobowych, ul. Staw[i z óo_tgg Wjrszawa,
gdy uzna, iŻ przetv,tazanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RoDo.
12) Wykonawca zobowiązuje się poinformowac w imieniu Administraiora'(Z_amawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowa-ożąJe działalnoŚc
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a który-ch dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym W postępowaniu
o udzielenie zamÓwienia, o:
a) fa kcie przekazania da nych osobowych Ad m n istratorowi (Zamawiającemu )
b) przetwa rzan u d anych osobowych przez Ad mi n istratora (Zamawiająóego)
- (jeżelidotyczy)
13) Zgodnie z art.' M RoDo \Alkonawca zobowiązuje się wykonaÓ W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując
im treścklauzuli informacyjnej, o której mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom
Wykonawcę jako zrodło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Administrator
i

;

i

(Zamawiający) - (jeŻeli dotyczy)

14) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXll.

Informacje dodatkowe
Całośćpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwniez wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a \A/ykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądać od WykonawcÓw wyjaŚnień dotyczących treŚci złozonych ofert.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie składania ofórt:
1) nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w okreŚlonym terminie, chyba Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie oferty.
Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzaÓ spełnienie przez Wykonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień

1'
2
3.
4'

5.

6.

uzupełnienia.

Komisja Pzetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek _ niezwłocznie powiadamiając o tym \Ąrlkonawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SI\NZ, niezwłocznie powiadamiijąc o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na Wyrazenie zgody na ich poprawienie, chyba ze i1cepta'c;a
zmian wynika z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nie podlega udostępnieniu
na zasadach okreŚlonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

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

XXIV. Postanowienia końcowe.

1.

Oferta nie podlega zwrotowi.

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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3.

5

WEGLOKOKS KRAJ So- z o.o.

Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem ofeńy oraz uczestnictwem w postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załączniki:.

1) Załącznik Nr

1

2) Załącznik Nr 2
3) Załącznik Nr 2a
4) Załącznik Nr 3
5) Załącznik Nr 4

6) Załącznik Nr 5
7) Załącznik Nr 6
B) Załącznik Nr 7

SzczegÓłowy zakres zamowienia oraz Wymagania prawne i techniczno-uzytkowe
przedmiotu zamówienia,
Formularz ofeńowy,
Załącznik do form u larza ofe rtowego,
oŚwiadczenie \A/ykonawcy,

wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat,
oŚwiadczenie Wykonawcy wspolnie ubiegającego się o zamÓwienie,
oŚwiadczenie dot. wn iesienia wadium w formie zaliczeniawierzytelności,
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA,
WYMAGAN|A PRAWNE lWYMAGANE PARAMETRY TEcHNlczNo
- UżYTKoWE,
WYMAGAN E DoKU MENTY PoTWlERDzAJĄcE SPEŁN IEN l E PRzEz oFERoWAN
E DosTAvVY
WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH PRzEz zAMAWlAJĄcEGo
oRAz DOKUMENTY VVYMAGANE PRZED ZAWARcIEM UMOWV I pRzy DOSTAWIE
OPIS PMEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Przedmiotem postępowania są stojaki, stropnice i połowice wykonane z drewna
średniowymiarowego
iglastego ( z drewna sosnowego lub Świerkowego) spełniające wymagania jakoŚciowe
określone w
normie PN-G-19001 w ilościi rodzaju szczegÓłowo okreŚlonym w ponizszej tabeli:
Nr

zadania
(pozycji)

Szacunkowa
wielkośó dostaw

Nazwa materiału

|GLASTY NlENAsYcoNY Q '14-.16cM DŁ.2,soM

STRONNt E OBRZYNANY(KASZTA)

Jm

lIość

m3

355,00

2

lGLASTY NlENAsYcoNY Q 14-16cM DŁ'3,5oM

m3

340,00

3

SToJAK |GLASTY NlENAsYcoNY Q 16-1BcM DŁ.2,5oM

m3

350,00

4

sTRoPNlcA |GLASTA NlENASYooNA Q 8-1ocM W cK

m3

346,00

5

PoŁowlcA |GLASTA NlENAsYcoNA Q 14-16cM

m3

350,00

DŁ.6,ooM

DŁ.3,5oM

WYMAGANIA PRAWNE ORAZ VVYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE ORAZ
DoKUMENTY WYMAGANE W CELU PoTWlERDzENtA sPEŁNlENlA PRzEz oFERoWANE
DoSTAWY WYMAGAŃ oKREŚLoNYcH PRzEz ZAMAW|AJĄGEGo:
1. \A/ymagania ogolne:

1)

2)
3)
4)

drewno powinno byĆ okrzesa ne

z gałęzi rÓwno z powierzchnią,

krzywizna niedopuszczalna większ a niŻ 1 cm na 1 m długościstojaka,
zbiezystość niedopuszczalna większa niŻ 1,5 cm na 1 m długościstojaka,
drewno korowane ręcznie powinno byÓ okorowane na czerwono, W przypadku korowania
mechanicznego, pozostałośÓ kory nie moze puekraczac 2Oo/o powierzchni stojaka,
5) zgnilizna twarda i miękka jest niedopuszczalna za wyjątkiem czerwieni, ktÓra jest dopuszczalna
na powierzchni nie przekraczĄącej115 przekroju poprzecznego stojaka lub stropnicy,
6) brunatnica jest niedopu szczalna,
7) sęki tabaczne są niedopuszczalne,
8) pęknięcia okręzne niedopuszczalne, jezeli odległoŚc pęknięcia od rdzenia jest większa niŻ 1t4
średnicystojaka,
9) pęknięcia łukowe niedopuszczalne, jezeli ich łączna długoŚÓ przeiracza'1/2 Średnicy stojaka,
lub jezeli stykają się z pęknię ciami z przesychania,
10) pęknięcia z przesychania niedopuszczalne dłuższeniŻ 1t3 długościstojaka,
1 1) chodniki owadzie niedopuszczalne głębsze niŻ 2 mm,
12) miąŻszoŚc dostaw drewna obliczana będzie zgodnie z normą PN-G-o395o:1999
,,Kopalniakiobliczanie miązszości'''

2. Połowica iglasta nienasycona wykonana ze stojaka iglastego o średnicy 14-16 cm w cieńszy
przeciętego wzdłuŻ osi podłuznej'

końcu

3. Długościi średnicedostarczanego drewna kopalnianego muszą być zgodne ze złoŻonymi
zamówieniami.

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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4.

\ĄĄ'rÓb

musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń, dyrektyw oraz norm

zharmonizowanych:

a)
b)
c)

*norma PN-G-19oo1
obudowa wyrobisk gÓrniczych - Kopalniaki iglaste
*norma
PN-79 D-010'11 Drewno okrągłe - wady
*norma PN-61/
G-03950 Kopalniaki- obliczanie miąŻszoŚci

* W pzypadku gdy Wykonawca przedstawi
w ofercle dokumenty wystawione w oparciu
o normy wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuścitaką ofeńę.
Do czasu wydania nowych norm zastępujących normy wycołane mają zastosowanie zapisy
wynikające z ostatnio obowiązujących norm wycofanych.

5. Przedmiot zamowienia musi. być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad
materiałowych, wykonawczych.

konstrukcyjnych,

6. Wykonawca dostarczy

materiał własnym transpońem do magazyn u Zamawiającego W ramach
zaoferowanej ceny.
7. \Ałkonawca ponosi pełną odpowiedzialnoŚÓ za materiał podczas transportu

il1.

WYMAGANE DoKUMENTY, KTÓRE NALEZY zAŁĄczYc Do oFERTY:
1. Świadectwo jakoŚci

2.

IV

Karta katalogowa QeŻeli dotyczy)

WYMAGANE DoKUMENTY, KToRE NALEżY DosTARczYc WRAZ z PRZEDMIoTEM
zAMoWtEN lA (jeŻeli dotyczy).

1. Przy każdej dostawie:

1.
2.
3.

Dokument dostawy (WZ)

Dokumentgwarancyjny (eżelidotyczy)
Swiadectwo jakości

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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WEGLOKO

KRAJ So. z o.o.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa drewna kopalnianego dIa WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary
w roku 2021 (grupa materiałowa021-1|
(Nr sprawy: PRZV262S)

FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA W PROFILIJ NABYWCY NA STRON/E
INTERNETOWEJ POD ADRESEM: https://efo.coio.hiz

UWAGA

!

WYPEŁNIoNY, WYDRUKoWANY i PoDPlsANY PRzEz osoBY REPREZENTUJĄGE
WYxoNAWcĘ FORMULARZ OFERTOWY NALEŻY DoŁĄczYc Do sKŁADAŃEJ
OFERTY W WERSJI PAPIEROWEJ.
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WEGLOKOKS

Sp. z o.o.

Załącznik Nr 2a do SIWZ
l usrłlerun
- ĘoDATxowe
?ĄlACzNlK
1.Wykonawcaskładającyniniejsząofeńę,aWprzypadkący

oŚwnoczeHn

9.o F9RMULĄBZA O.FERToWEGO

ofeńę wspolną oŚwiadcza:

1) podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,
2) akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia należnego
na podstawie umowy, ktory wynosi do 60 dni kalendarzowych otl dity wpływu faktriry
do Zamawiającego wystawionej na podstawłe stosownego dokumentu np. bonióru przedmiotu
potwierdzonego przez Zamawiającego.
- zamówienia
3)
oferuję termin realizacjizamowienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
4) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawn/ch i nie naruszź praw osÓb trzecich,
5) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w S|WZ w szczegÓlnoŚci
w Szczegołowym opisie przedmiotu zamowienia oraz tśtotnychpostanowieniach umowy,
-. zapoznałem się z S|WZ
6)
oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienij, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
7) zapoznałem się..z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
oraz lnstrukcją dla \A/ykonawcow, zamieszczonymi na stronie https://dosiawcv-weqlokoks.coiq.bazl,
orazŻewprzypadkuzawarciaumoWy,zapoznamosobyrealizu
z ww. lnstrukcją'

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

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

c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowejzapewniającejwykonanieiamowienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlonej' ózibłalnościlub czynności związanej
z wykonaniem przedmiotu zamÓwienia, jeŻeli ustawy nakładają obowiązek posiadania iakicń
uprawnień,

3. oświadczam,że:.
a) nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
b) nie znajduję się w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykónawcÓw, l<tor.y po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli ukła-d nie pizewiduje
zas pokojen ia wie rzycie i popzez kwidację majątku u padłego.
l

li

4. oświadczam,Żel

a) jestem czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym
NtP ....
ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,
b) lub jestem zwolnionym podatnikiem podatku od towarÓw i usług

5. oświadczam,Że moim właŚciwym uzędem
6. oświadczam,Że posiadam status

skarbowym jest

....'... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2b2o.935 t.j.).

7. oświadczam,żejestem związany ofertąprzez okres 60 dni.
8. Adresy e-mail:
E_mai| do obsługi pońalu aukcji elektronicznych (powiadomienia o ogłoszeniu aukcjiz przetargu)
E_maildo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy

pkt'

Załącznikami do niniejszej ofeńy są dokumenty wymienione w
Nazwa nr dokumentu (oŚwiadczenia)
nr strony w ofercie
1

.

(

LDo )
.slWZ

... ...

2.......
3. ... ..

(pieczęć i podpisy osoby/osÓb upowaŻnionych
d
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

ośWIADczENlE DoTYczĄcE PRZEDMIoTU oFERTY
UWAGA: W razie Potrzebv vwpełnić dla każdei pozvcii. qrupv (zadania) oddzielnie

1)

Wykonawca, a W przypadku oferty wspÓlnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa iadres)

2)

Nazwa wyrobu

(n azwa,

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

3)

Producent wyrobu

4)

Posiadane dokumenty, odniesienia:

'1.

oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, aŻ oferowany wyrób spełnia
wymaganla prawa polskiego i Unii Europejskiej W zakresie wprowadżenii na rynek
i są

2'

zgodne z Wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ

oŚwiadczam, Że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza
praw majątkowych osÓb trzecich orazjest zgodny ze złoŻonąofeńą. W przypadku wyśtąpieniapzez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającyń z naruśzenia praw autorskich,
praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamÓwienia, Wykonawca zobowiązuje się
przystąpiÓ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze ponieŚć wszystkió
|o9zty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiająóego na rzecz osÓb trzecich,
ktÓrych prawa zostały naruszone.

3' oŚwiadczam, Że przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie W opakowaniu jednorazowym
nie podlegającym zwrotowi.*) lub oświadczam, Że przedmiot zamowienia dostartzony bęo2ie
w opakowaniu zwrotnym tj.: ...
(je ż e

l

...

i d otyczy Wy peł n i a Wyko

n

awca

o

kre ślaj ąc rod

z

aj

... ..
op a

kow

**)

a n ia)

*) W przypadku

braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie'
jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.

**) Niepotrzebne
skreŚlic

(pieczęć i pod pis/y osoby/osob u powaŻn ionych
do re preze ntow a n ia Wykon awcy)

Sekretan Komisji: Ewa Wrodarczyk

(

str. 16

Nr sorawv:

25

WEGLOKOKS

So. z b.o.

Załącznik Nr 4 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich trzech Iat p_rze-d upływem terminu składania ofeń w zakresle niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Nazwa i adres \A/ykonawcy:
Data

Przedmiot zamówienia

Lp.

Wartośó
zamówienia
netto zł

Data dostaw
(należy podaÓ:

(w okresie ostatnich

3 lat,przed.:
upływem terrnińu

składania ofert)

,

ddlmmłnr lub
okres od dd/mmłnr
do dd/mmłrrr)

Pełna
nazwa

Odbiorcy
dostaw

Podmiot
wykonujący

zamówienie*
(w przypadku

korzystania pzez
Wykonawcę
z jego potencjału)

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzający

należyte
wykonanie
dostaw)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieĆ jego odbiÓr.

-

W

przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy W kolumnie Data wykonania wpisaĆ
,,do nadal'', podając wa ńoŚÓ zr ealizow aneg o dotych c zas zamÓwien ia. _
Do wykazu naleŻy dołączyÓ dokumenty potwierdzające. ze podane w wykazie dostawy zostały
Wykonane nalezycie lub są Wykonywane nalezycie.

W przypadku, gdy Wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę zobowiązany
]
jest udowodnic Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi dó iealizacji zamowiónia,
w szczególnoŚci dołączając W tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw óo oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

(pieczęć i podpisy osoby/osob upoważnionych
do reprezentowan ia Wykon awcy)

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
MiejscowoŚÓ

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWIADczEN l E WYKoNAWGY WsPoLN lE

oŚwiadczam, że

1)
2)
3)

U BI

EGAJĄCEGo sl Ę o zAMoWlENlE

:

nie jestem w stanje likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz
po ogłoszeniu upadłościzawarłem układ zatwierdzony prawomocnym posianowieniem sądu, ó układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubeżpieczenie-społeczne izdrowotne albo

zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie przedmiotu zamowienia.

(pieczęÓ i podpis/y osoby/asob upowaŻnionych
do re preze ntowan ia Wykon awcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspolnie składających ofertę.

Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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Wy kon

Załącznik Nr 6 do SIWZ

awcy

NtP...

DATA
OSWIADCZENIE

Niniejszym oŚwiadczamy, ze posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKS KRAJ Sp'
pzekraczające wysokoŚÓ wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

z

o.o

przetarg nr: .., ...

przewidywana data otwarcia ofert:
wysokośc Wymaganego wadium:

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

.. '

dnia
z dnia
z dnia
z dnia
z

.

iąg
data wymagalnoŚci

... '

wartoŚc

data wymagalności

... .

wartość

data wymagalnoŚci

.... wartośc

data wymagalności

''.. wańoŚc

WARToŚc RAZEM:
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wierzytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty I-J
(słownie: () stanowiącej rownowartość wadium, na poczet wadium wymaganego w postępówanru
pn.: I-]
oświadczamy, że zaliczenie wienytetnościna poczet wadium uważamy'za spełnienie
przez WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczeniapieniężnego wynikającego z Wrt. faktur VAT
do kwoty [-] dlatego też nie będziemy naliczać odsetek za opoźnienie w zapłacie za okres do dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrotwadium nastąpi na zasadach okreśtonych
w$ 79 Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęÓ i podpis osoby/osob upoważnionych do reprezentowania \A/ykonawcy)

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/Głownego Księgowego

Sekretaz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ S

z o.o

Umowa
zawarta w

dniu

w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalejjako: ,,Umowa',):
41-94.0.Pie*ary Śiąskid, ul. ce'n. tezego Ziętńa, zarejestrowaną
Sądzie
Rejonowym
w
Gliwicach,
X
\Ąfudział
1'
Q99g9barcży i wpisaną oo xraiońego itejestru sioowego _
pod
nr
KRS
0000080618,NlP 653-000-4ó-65," REó6N zloosąósz,
lgjestru _Przedsiębiorstw
r.

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

BDo

000012274, wysokoŚć kapitału zakładowego: 173.321.ooo,oo

Zamawiającym, W imieniu i na

zecz ktorego

działają:

zł, zwaną W treściUmowy

zarejestrowaną W
... pod numerem KRs ...
.., będącą podatnikiem VA T i posiadającą numer
identyfikacyjny NlP ...
., REGON
...' wysokoŚe kapitiłu zakładowego
PLN.,
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działają
I

2

$ 1. Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1' Protokoł końcowy z postępowania o udzielenia zamÓwienia potwierdzający wynik postępowania
o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: óostawa
drewna kopalnianego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekiry w roku 202,|
(grupa materiałowa 021-1| _ nr sprawy l PRZZI2625.
2' oferta złoŻona przez Wykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych WarunkÓwZamÓwienia.

1

2
3

1

2.
3.
t5.

g 2. Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest dostawa drewna kopalnianego dla WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
KWK Bobrek-Piekary w roku 2021 (grupa materiałowa 021-1)'
Wykonawca oświadcza, Że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym
w ofercie Wykonawcy.

WańoŚc umowy nie przekroczy:

$ 3. Cena iwarunki płatności

'l) WartoŚĆ netto .....'...' ....'.....zł,
2) stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizacji umowy.
Zamawia)ący jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamÓwień nie pÓzniej "niż w ostatnim dniu

obowiązywania umowy'
Suma wańościzamÓwień wystawionych pzezZamawiającego nie moze przekroczyc wartoŚci umowy.
Wartośc odebranego towaru, ktorą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceńy
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 prawnyóh i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osob tzecich oraz jest zgodny
złoŻoną ofertą w pzypaciku wystąpienia przez oiooę
'ze
tzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiającemu' wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmioi'zbmÓwienia, \A/ykonawca
zobowiązuje się przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego
atakŻe
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wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przezZamawiającego
narzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
WańośĆumowy netto zawańej w wyniku postępowania o udzielenie zamowienia prowadzonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o', w tym lub auk-cji
elektronicznej (art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opła{ celno-graniczne, koszty
dostawy do magazynÓw Zamawiającego łącznie zubezpieczeniem na c'"i transportu oraz koszty
ponieŚÓ

6.
7.

B.
9'

opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
\ĄĄkonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/rlzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.

Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na cńarakter prowaozonó1
działalnoŚci nie.zapewnia realizacji ymowy w pełnym zakresie. W pizypadku, kiedy zrealizowana
faktyczna wartoścumowy netto będzie niŹsza od wjrtościnetto umowy, Wytón"'cy nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze'z
tytułu niezrealizowanej
częściumowy.

W

sytuacjach powodujących koniecznoŚc odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Alkonawcy,
ZamawiĄący obciązy \Alkonawcę kosztami transportu w wysokoŚci poniesionej'piezzamańia;ąóego. J

Dla określenia ilościoraz terminu dostaw, Zamawiający składac oęoiie Wykonawcy-sósowne
zamowienia. UwaŻa się za skuteczne następujące iormy i sposoby przekazywanij zamÓwień
konawcy przez Zamawiająceg o:
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamowienia w Pońalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamÓwienia faksem, lub
3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
\AĄl

10. W przypadku przekazywania zamÓwień w iormie elektronicznej zamowienia publikowane będą
w,,Portalu Dostawcy" co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamówienia. operacja ta połączona jest

z

automatycznlm wysyłaniem Wykonawcy informacji

o

opublikowania zamÓwienia'na'wskazbny

w złozonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty elektronicznej.

11. Zapłata ceny nastąpi na podstawie
12.

prawidłowo wystawionej faktury. Faktura nies[ełniająca wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będzie akceptowan a przez Zamawiającego.
Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzie ZańawiĄącemu terminie

wynikającym z właściwychprzepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiołu zamÓwienia
potwierdzonego przez magazy n Zamawiającego'
13. Wykonawca wystawiając fakturę zobowięany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
zelelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem śtoso*anym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U) tub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna być zgodna z nazwąasortymentu okreŚlonego w umowie izamÓwieniu'
14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działĄące łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarnĄ odpowiedzialnośc wobec
Zamawiająceg o za rea izację przed m iotu u mowy.
15. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizaĄi umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak i zobowiązań odbywaÓ się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj. ......
. ....'
pomiędzy człon'kami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a dokonana przez zamawia1Ącego zapłata
na rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tyiułu -naleznego
wynagrodze nia za realizaĄę przed miotu u mowy' _ (jeŻeli dotyczy)
16. W przypadku umowy z \Ą/ykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
Że wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych -naleznoŚci jii<
i zobowiązań odbywaÓ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającvm,-a przeóstawicielem \Ą/ykonawcy
określonym W ofercie i/lub umowie' Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami 'bęoącyńi
Wykonawcami z tytułu realizaĄi umowy odbywaÓ się będą w ramach ich wównęirznych uzgodnien, 6ez
*okreŚlonego
udziału Zamawiającego a dokonana
Zamawiającego zapłata na izecz
?rzez
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpu.;e roszczenia pozostałych podmiotów
będących \Ałkonawcami z tytułu naleŻnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umówy.'
17 ' Fakturę nalezy wystawiĆ na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41_940 Piekary Śląskie, ut. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek tuo Ruóh eietary
i przesłaĆ na powyŻszy adres'
18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
'l9. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu,
o ktÓrym mowa
w ust. 12, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura'
20. Faktury muszą być wystawione w języku. i w walucie polskiej, zawieraÓ numer umowy, pod ktÓrym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez zbińawiającógo
oraz numer zamÓwienia.
l
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21. Wszelkie płatnoŚ.ci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
\Ąfukonawcę na fakturze.

22. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego' Wyklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

23. \Ąłkonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejnoŚci na poczet
nalezności głównejwskazanejw tytule przelewu (art. ł5i$ 1 KC nie stosuje sięi.
24. Numer rachunku rozliczeniowego \Ą/ykonawcy będzie wskazywany l<izaoiózowo tylko iwyłącznie

25.

na fakturach.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złozonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest możliwa tyl(o i wyłącznie
{oprzez złozeńie zamawia;'ąieńu
faktury korygującej.

26' Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (należnośćgłowna, naleŻnośĆuboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają piśemnejzgod-y Zamawiającego pod
rygorem
niewaŻności.

27
28
29

30.

31.

32'
33.
34'
35.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kaŻdej fakturze informacji o następującej treści:
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węgtokoks Kraj Sp'. , ,.o.,''
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 3Ó ońi t<ińnoa'.o*yóh'od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnoŚci faktury p1enłotnej.
ZamawiĄący jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnyóh wierzytelnosci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje st<utek z cńwilą'doręczenia oświadcźenii
pzez
Zamawiającego o potrąceni u.
Strony ustalają jako datę zapłaĘ przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Naleznościwynikające z realizaĄi umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być
przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaz), zgodnie z art. 509 kc, bez pńómńej
zgody Zamawiającego.
ZamawiĄący oświadcza, Że będzie realizować płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,Żw' split payment.
Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi byc rachunkiem
dl_a ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 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 przez Szefa KĘowej Administracji Skarbowej, ZamawiĄący jest uprawniony
do złozenia zawiadomienia, o którym mowa wań. 1'l7ba $ 3 Ustawy z ońii-29-sierpnia1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020.1325 t.j.).
Przedmiot zakupu moze zostać sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany wzglĘdeń Zamawiającego
w zakresie:
'1) obowiązkow wynikającychz rękojmi i gwarancji,
2) obowiązkÓw w zakresie dostawy, montażu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi
przedmiotu umowy,

3) wymaganych waru nkÓw tech n icznych i jakoŚciowych przedmiotu u mowy,
4) odpowiedzialności z tyt. kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw,
o ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach określonychw postępowańiu/umowie
_
36' Zamawiający oŚwiadcza, że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od:towarów i usług o NlP 653 ooo 48 65,
2) jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r' o
przeciwdziałaniu nadmiernym opÓznieniom w transakcjach 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. Jezeli ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byĆ czynnym pooatńit<iem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistńiónia

39'

40.

zmiany.

\Afukonawca oŚwiadcza, ze jego właściwymurzędem skarbowym jest ...

W przypadku zmiany właŚciwych urzędÓw skarbowych ZamźwiĄącego i/lub Wykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowańia drugiej stróńy ó zmianie w terminie do
7 dni
od daty jej dokonania.
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41' Wykonawca ośwjadcza. ze posiada

status

So. z o.o-

...... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakójach handlowych (Dz'U.

42.

2020.935 t.j.).

Strony zobowiązane są niezwłocznie' informowac drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym
mowa w ust. 36, pkt 3); ust.41 powyzej.
43. W przypadku opÓŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.
1

2
3

1.

2.

3.

Umowa obowiązywać będzie

:

4.

l:T]::

:io:

:1ii1l:1:l

Zamówienie nie może byÓ doręczone póŹniej niż w ostatnlm dniu obowiązywania
umowy.
Termin realizacjidostaw
dniod dity wysłanla zamówienia arogi eiółtronlcrną'

\Ałkonawcaudziela."|,l;..rniesięcyliczącoddaty

dostawy pzedmiotu zamówienia do magazynużamawiającego.
W uzasadnionych przypadkacn zamaw|ąąćy przeprowa-dża postępowanie reklamacyjne' Termin
zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy
wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoŻy \Ą/ykonawcy
pisemną reklamację' Wykonawca zobowiązany jóst w terminie'oo o oni roóóclycn, "poo
rygoreń
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatizyć i udzielic Zamawiającemu pisómnej oopóńieóźi
czy reklamację uznaje i wskazać sposÓb jej
Bieg terminu roipoczyni od dnió następnego
po dniu przekazania, drogą faksową -załatwienia'
lub elektronicżną, przez Zamawiającego ret<iamiqi
do \Ą/ykonawcy.

4
5

6
7

B.

Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
p_zeprowadzone oględziny w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy.
W przypadku uznania reklamacji \Ą/ykonawca zobowiąziny jest dostarczyć, w terminie
3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od waó, pod
rygorem'naliczenia kar umownych

do

zgodniezzapisamigl0.

W przypadku rozbieŻnościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moze zlecić wykonanie
badań specjal istycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca' ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie óo 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o Ww wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającógo
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami f o.
s
WysokośĆkosztÓw badań okreŚli kaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza'
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostac objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot umowy.
g

6. Badania kontrolne

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania

umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie
.;ego zióonosci
z dek|arowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami teóhnicznymi ijakoŚciowymi órJz
w-yoanymi

2.
3.

ceńyfikatami przez:
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
3) laboratorium badawcze posiadające potw.ierdzenie kompetencjiwydane przezjednostkę uprawnioną
do ceńyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarÓw sianówiących prz'edmiot uńowy.
ZamawiĄący zastuega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw oó1ętycń kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim ońiu roboczym licząc od daty
1awiadomien ia Wykonawcy d rogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:

1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzen
podlegających badaniom kontrolnym,

3) magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana prÓbka towaru,
4) terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednoczeŚnie Jednostkę,
ktÓrej zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie
do b.adań kontrolnych,

4

reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
w sposÓb uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada' Zamawiający

tj.: Kopalnia, w którejzostanie pobrana prÓbka towaru.
Wy.konawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbki towaru do badań
oraz jej oznaczenia
w dogodny dla niego sposÓb'
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Zamawiającemu

nie

6.
7

'

8'
9.

W

paysługuje prawo uczestniczenia

organizowanym i przeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą

pobrania probki towaru do badań kontrolnych sporządza się

Sp. z o.o

procesie badawczym

o ktorej mowa w ust. 1 '
stosowny prbtot<oł zawierający,
,

co najmniej, informacje okreŚlone w ust' 3, ktÓry podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego Wyznaczona,
2) przedstawiciel \A/ykonawcy umowy.

Protokół, o którym mowa w ust' 5, sporządza się w trzech egzemplarzach' oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonarł7cy obecny przy póoieraniu prooór

towaru do badań.

W przypadku nieobecnoŚci

przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do badań,
protokół, o ktorym mowa w ust. 5' sporządza się bez jego-podpisu, a Wykonawcy
nie przysługuje prawo
wn ies ien ia zastueŻeń dotyczących sposobu jej po b ierań ia.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionej w ust' 1 następuje za potwierdzeniem
odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚc i nazwę przekazanego do badań tońaiu oraz nazwisko
i imię osoby
odbierającej prÓbkę do badań.

W przypadku wydania pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośĆ prÓbki
!9waru z Wymaganiami określonymi w ust' 1, ZamawiĄący

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, oroóą faksową lub elektroniczną
'
przypadku wystąpienia okoliczności, o ktÓrych mowa w ust. 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc
od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości rÓwnej wielkoŚói nierozchodo*an"j
dostawy,
o ktÓrej mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapiśami 1ó,

10' W

11.
12.

13.
14.

$
z zastzeŻeniem ust. '1 't,
2) \AĄlkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającójo bad'ania oraz icń pzeprowadżenia
iwydania opinii,
3) Zamawiający moze zleció, powtÓrne badania kontrolne prÓbki tozsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtornych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzĄącego badania oraz ich przeprowidzenia iwyo'ania o[in"ii,
niezaleznie od uzyskanych wynikÓw,
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,
o ktÓĘ mowa w ust' '1 mogą stanowiÓ przesłankę do odstąpienia od umówy z przyczyn lezącycń
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru'
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz \Ąń1konawcy jego transpońem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzońej opinią's-pecjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz fodjęciu
przez Zamawiającego decyzji o demontazu i wytranspońowaniu towaru z dołu- kopalni, ńosźtimi
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciąŻony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztÓw
W czasie realizacji umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do pzeprowadzenia, w uzgodnionym
z \Atlkonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno organ'lzacyjnycn
oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z posiadany mi przez \A/ykonawcę certyfikatami.
W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprÓcz upowaznionych przedstawicieii Zamawiającego mogą
uczestniczyĆ, na zaproszenie Zamawiającego, rownieŹ przedstawiciele akredytowańó.; jeonojtki
ceńyfikującej.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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\Ąłkonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamowienia zgodny ze złoŻonąofertą.
Dostarczenie przez Wyko nawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamówieniach w godzinach od 06.00 do 1 3.00, chyba, ze uzgodniono inną
godzinę dostawy Towar winien zostać wydany Zamawiającemu W o pakowan iu zwy czajowo przyjętym
dla danego rodzĄu towaru i sposobu przewozu
Wykonawca d ostarczy przedmiot zamowienia transportem własnym
koszt własny
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek _ Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch pieka
ry
Towar winien byc oznakowany w sposob umozliwiający jego łatwą identyfikację
Koszt oznakowania towaru wliczo ny jest W cenę towaru
\Ąfukonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadow nie bezpiecznych
powstałych w wyniku procesu p rodukcji z materiałÓw dostarczony ch przez Wykonawcę.
Koszty odbioru
powyzszych odpadÓw ponosi \Ałkonawca
Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością' Zamawiającv, pomimo dochowania nalezytej
starannoŚci,
z uwagi na chara kter prowadzon ejdziałalnościnie zapewn ia realizacji zamÓwienia
w pełnym zakresie

i na
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚcizamawianych towarów w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
zastrzeŻenńm,-ze
całkowita wartośc dostaw nie przekroczy wartoŚci umońy oraź, Że óeny' jednostkowe poszczegolnych
pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie.
o przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac \Ą/ykonawcy
do wiadomoŚci pisemnie
lub pocztą elektroniczna w terminie do 3 dni rooóczy"cń od'ich ujawńienia' Wyrona*ća
winien w ciągu
3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowiskojco do brakÓW W
towarze.
Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający
będzie uwazał

z

za niedostarczony.
Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobów spórząd1one W języklpoisńm dokumeńy, potwierdzające
spełnienie przez pzedmiot dostawy wymagań okieślonych
fizózzimawiającegó: '
1) Przy każdej dostawie:

a)

Dokument dostawy (WZ)

c)

Swiadectwo jakości

b) Dokument gwarancyjny (jezeti dotyczy)

13. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Pońalu Dostawcy WĘGLoKoKS KRAJ Sp.
z

1!

15.

o.o.

dowodÓw dostaw oraz dołączania wydrukow do kazdej realizowane; óostaruy.
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczbny jest w cenę towań.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrótnycrrwłasńym trańsportem i na własny
koszt.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elóktroniczną o mozliwoŚci odbioru
opikowań

w terminie:

1) do60dnioddniaprzyjęciatowaru -dotyczypozostałychopakowań -jeŻelidotyczy

2)
16.

do 1 B0 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy bębnÓw po linach, kauaóh i przewodic h - jeŻeli
dotyczy
Jezeli \Ą/ykonawca po upływie 70 dni od dnia powiadomienia o moŻliwościodbioru opakowań
zwrotnych, nie dokona ich odbioru' ZamawiĄący ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie
z cennikiem przewoŹnika,
2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt \Ą/ykonawcy.

1.
2.

3.
4.

g 8.

Obowiazki Zamawiaiaceqo

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania żarnowleri, xtore oędą podpisywane lub przekazywane
podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez ósoby upowaznione ze śtrony
Zamawiającego'
Zamowienie winno określac:

?",

1) identyfikatory umowy,
2) sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
3) datę i numer zamÓwienia,
4) przedmiot zamowienia,
5) ilościijednostki miar,
6) ceny jednostkowe netto,
7) ogólną wańoŚc netto zamÓwienia,
8) termin realizacji zamÓwienia,
9) miejsce dostawy.
Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną
Zabezpieczenie Środków technicznych związan,ych
S 9.

realizację umowy

z

są osoby

wymienione

rozładunkiem i magazynowaniem'

Zakres rzeczowv pzedmiotu umowv

Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem Nr t ao

1.

za

w zawańej umowie lub branŻysta sporządzający zamÓwienie.

slwz

$ 10. Kary umowne iodszkodowania

W 1azie niewykonania lub nienalezytego wyt<onania umoĘ
1 ) Wy kon aw ca zobowiąza ny jest zapłaciÓ Zamawiającem
u ka ry u mowne
a) w wysokoŚci 10% wartości netto. niezrealizowanej częściumowy, gdy Zamawiający odstąpi
:

odumowy

z

powodu okoliczności, za które oópowiada Wytbnjwóa, w tym'przypaoku
b i lit. c w zakresie zamówień niezrealizowanych do dńia obstii:lenia

nie ma zastosowania lit.
od umowy,
Sekretarz Komisji: Ewa Wrodarczyk
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b) w wysokości '107o umownej wartości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej
częŚci zamowienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamowienia z powodu okoliczności, za ktÓró
odpowiada Wykonawca,
c) w wysokoŚci 0,2% umownej wartości netto towaru okreŚlonego kazdorazowo W zamowieniu,
nie dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwło_-ki liczony do dnia dostarczenia
towaru, przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%.
W przypadku definitywnego braku realizacji zamowienia lub jego częśói, W
sytuacji
gdy nje odstąpiono od umowy, kara umowna rÓwna jest wartoŚci niezieJlizowanego zamowienia'
Za definitywny_. brak realizacji zamÓwienia |ub jego częściuznaje się w szczegÓlnoŚci
oświadczenie \Ąłkonawcy o odstąpieniu od realizacji zlmÓwibnia lub jego .'ęs.i oraz
s'ytuac.;ę,
w ktorej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamÓwienia ńo
części ósiągńió
.;"io
wańoŚć niezrealizowanego zamÓwienia lub jego części.
d) w wysokości0,2% wartości netto towaru zgłószonógo do reklamaĄi za kazdy rozpoczęty
dzień
zwłokiw jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistńienia okóliczności, o których mo*ó w
ust.'3,
$'5
e) w wysokoŚci 0,2% wartoŚci netto podlegąącego wymianie towaru za kaŻdy dzień zwłoki
(w przypadkach okreŚlonych w $ 5 ust. 5 tuoi óraźw
$'6 ust. 9 pkt 1),
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary ńowne:
a) w wysokoŚci 107o umownejwańoŚci netto towaru określonego kaŻdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamÓwieniaz powódu okolicznoŚci, za ktÓre odpowijda
ZamawiĄący,
b) w wysokości 0' 1% umownej wartoŚci.netto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opÓŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest
!o nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloścodpowiada iloŚci towarow z dostarczeniem
ktÓrych Wykonawca się opoznia'
!V Rrzyoadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenę wyŻszą
od ceny wynikającej z.wiąŻącej Strony umowy, ZamawiĄący obciązy Wykonawcę raznlcą pońięozi
jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
9eną' po
Zamawiający niezaleznie od zastrzezonych kar umownycń ma prawo domagania się od \Ąfikonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańości faktycznie poniesionyc-h strat oraz uiraconycń
korzyści.

W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowić będzie nota księgowa
Zadatę dostawy pańiitowaru strony przyjmują:
1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezb=ędńe dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmowąilub

2) datę przyjęcia do magazynu pańii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją
Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub

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

6.

potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa w ust' 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie'

1

$ 11. odstapienie od zamówienia
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, zamawiający rnoz'e odstąpic od realizacji zamÓwienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyĆ kary umowne zgodnie z pośtanowieniami
$10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:

'1) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy
o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania pzez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii tówaru,

- gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie
3)
z$.10 ust'1
co do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,

4) gqy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
_. z $ 10 ust.'l pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
5) nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, W ilościwyspecyfikowanej

2

3

w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktorych dostarczeniem \Ałkonawca się opoznia.
^
odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwjenia z pizyczyn leząbyón po stronie \ĄĄlkonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dia przekazs1wania zamÓwien uwaza się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamówienia po uzgodnieniu między Wykonawcą
a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.
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g 12. Odstapienie od umowv

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia oo umow}, ex rrrlnc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagrozenia bezpieczeństwa mienia
Zamawiającego lub zdrowia, zycia pracownikow. Prawo to Zamawiójący moze wykonywac w ciągu
30 dni od powzięcia pzez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę- przópisow pra'ia
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagroózenie
należne mu z tytułu wykonania częściumowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)
w przypadku:
1) utraty przez \Ąfukolawcę posiadanych.uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci
objętej
przedmiotem zamowienia, jeżeli przepisy prawa nakładiją o-bowiązek ich posiadania
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzachowanlem
okresu
wypowiedzenia Wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego w oórębnym oŚwiadczeniu,
w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwośćwykorzystania uwolnionych środkÓw próouxc.;i iuu potenc.;ału
luózkielgo
do sa modz ie| n ej rea izacj i przez ZamawiĄącego Świadczeń objętych u mową.
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującą iym
świadczenieobjęte umową
nie moze byc zrealizowane
'e
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy , przy czym za:
a) niewykonywanie zamÓwienia
.rozumie się wielokrotne uchylanie się przez \Alkonawcę
od realizacji umowy w całościlub w częŚci,
b) nienależyte wykonywanie zamÓwienia rozumie Się wykonywanie zamowienia w sposÓb
niezgodny ze sposobem określonym W umowie, skutkująóym iym, iz uzyskany efekt realizacji
zamowienia jest nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanyclr pzezZamawii.;ącego.
l

1.

2.
3.
4.

$ 13. Ochrona danvch osobowvch

Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są oo ocrrrony uoostępnionych danych osobowych, w związku
z realizaĄą dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych Środkow oóhrony dańych
osobowych przetuvazanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w szczegÓlnóŚci
z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t'j. z dnia 19.oó.2o19),
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r'
w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z pzetruarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wyda nych pzez
polskiorgan nadzoru lub unijny organ doradczy zĄmu)ący się ochroną danych'osoboŃyc-h doiyczących
przeflarzania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i ZamawiĄący oświadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy znĄąpizepisy dotyczące ochróny
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawniająóe do pizetwZrzania oanycń
osobowych.

\Ałkonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskan e w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia illub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne bo jej reaiizacji, a
!o tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.

S 14 Pzetwazanie danvch osobowvch
13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia earlarnerrtu ruropeprąo iRady (UE) 20161679zdnia27
kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z prze1warzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5t46lwE (ogÓine rozporzĄdzenie
o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo, Zamawia1ący inforńuje, iz: '
Administratorem danych osobowych \Afukonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą

Zgodnie

1)

2)
3)
4

zart,

Piekarach Śląskich
przy ut. oen.- j. Ziętki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow
-(41-940)
prowadzonego pr_?1-S_ąd
Rejonowy W Gliwicach, X \A/ydział Gospodarcźy Krajowego itejestru
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiych, podatnikie' od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-ooó-48-ó5, REGoN:270034633;
BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, wrvw.weglokokskraj.pl, zwany dalej

w

Administratorem.

z

Dane kontaktowe lnspektora Och rony Danych osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ s p.
o.o
adres 41-905 Bytom, ul. Kon stytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pt, tel. 32 71816
6T
Przefu,tarzanie przekaza nych przez \A/ykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc
reprezentantÓw,
właścicielilub pracown ikÓw Wykonawcy
Dane
ko
rowniez
etwarzane w celu za
ienia komunika
m
stronami
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dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dóchodzenia i windykacji należności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań' o ust. 1 lii. f) RoDo.
5) Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rown"ieŻ do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego
.wynikającego W szczegÓlności z ustawy o ioóatlu
dochodowym od.osob fizycznych i prawnych,
ustawy prawo geologićzne i gornicze, uitawy'kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na -podstiwie art. ó ust. 1 lit.
c) nóoo.
6) Dane osobowe \Ałkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanyń z realizacjąpowyzszych
celÓw. Administrato| moze udostępnić dane osbbowe Wykonawcy ihnyń odbiorcom'3wiao'czącyń
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dańe \A/ykoń"*"y będą rÓwniez
udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz
fodmiotom pi'zeiwarzającym, z'ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwaizania danych osooowyón, w zat<rósie
niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
7) Dane osobowe \Ąłkon_awcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
B) \Ałkonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych olaz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania,
.usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
{RAJ Sp zo. o.'' adres; 41-905 ByloT,ul. Konstytucji 76 adrós e-mail: iod@weglokokst<rij.pl , tel'32
718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki) oo:193 warśz'awa,
toy
uzna, iŻ przetwarzanie danych osobowych \AlVkonawcy narusza przepisy RoDo.
10) Wykonawca zobowiązuje się poinformowaĆ w imieniu-Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące oiiała-lnóse gbspooarczą,
które zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w skła-danej oferció
lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia,
o:
a) fakcie przekaza,nia danych osobowych Ad m n istratorowi (Za mawiające mu )
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiająóego).'
11) Zgodnie z art' 14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonaĆ W imieniu Administratora
(ZamawiĄącego) obowiązek informacyjny wobec osob, o których mowa w ust. 11, przekazując im treŚc
klauzuli informacyjnej, o ktoĘ mowa powyŻej' wskazując jed'noczeŚnie tym osobom tłryroillwcę jako
ŻrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Admińistrator (ZamawiĄący).
Administratora,

i

;

$ 15. Nadzór wvnlkaiacv z zarzadzenia środowiskoweqo
W trakcie realizac)i zamówienia \AĄkonawca zobowiązanv lest oo przestrzegania przepisÓw prawnych

w zakresie ochrony środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązujące)W
KRAJ sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.

1'

$ 16. Zasadv etvki
Wykonawca oraz Zamawiający nie może naruszae poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy iakze pracownikÓw,
.
przedstawicieliWykonawcy oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub n-a jego rzecz iodnosi się
w szczegolnoŚci do zachowań' ktÓre mogą prowadziÓ do:
'1)

2.

WĘGLoKoKs

popełnienia przestępstw określonych W art' '16 ustawy z dnia 28 paŹdziernika 2oo2 r.
za czyny zabronione pod grozbą kary (Dz.U. z 2019 r',

o odpowiedzialności podmiotÓw zbiorowych
poz. 628),
2) popełnienia czynórł wskazanych w ustawie
konkurencji (Dz. U. 22020 r. poz.1913).

z

dnia '16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

Wykonawca oraz-Zamawiający winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą Żadnei darowżny 'lub
prowizji; jak rÓwniez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę-prowizji pracownikow1 lub
przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania iilub umową.
$ 17. oghrgna taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności

1.Stronyzobowiązująsiędozachowaniawtan,organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w zwiążku z wyi<onywańiem

Óinówv

ido niewykorzystywania ich W jakimkolwiek innym celu niz określonyW Umowie, atakŻe
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich
przez Strony W innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy śtron' w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy' \A/ykonawca przylńu1e do wiadomości, ze wszystkie
dane
będące przedmiotem bądŻ wynikiem przeMlarzania' na podstawie Umowy są własnoŚcią

Zamawiającego.
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Wykonawca zobowiązuje się do
danych będących własnoŚcią Zamawiającego
. -usunięcia
po rozwiązaniu
przy
czym
\AĄkonawca
prawo zacńowaĆ po jednej ropii wszyśtrión
ma
.Umowy,

dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie óane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są. prawnie chronioną tajeńnióą Zamawiającego
ibez
zgody Zamawiającego nie mogą byÓ przez Wykonawcę, jegó pracownikÓw lu'b'
'iv'"iń"i
.;aiiekolwiek'osoby,
za ktore \Afukonawca ponosi prawną odpowiedzialnose, foźa}akresem Umowy przetwarzane,
ani tez
59'ygo*ane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb'
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaÓ, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej
mU przez
Zamawiającego, ktÓra:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem pzezZamawiającego,
lub
2) została bez zadnych ograniczeń w zakresió 'pbufnoŚci pizekazana przez
Zamawiającego
.
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia
niniejszej klauzuli

3.
.
4'

poufnoŚci.

5'

jest takze dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzielic się informacjami związanymi zrealizacją
Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umo*y, zastrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcow;
2) Wykonawca moze ujawniaÓ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
_ zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) \Alkonawca moze ujawniaÓ informacje na ządanie organow państwowych, gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust' 5, podmioty, które pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawiającego nie zostaną ujiwnione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całoŚci, o ile nie wyni[a to z innych pośtanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji
z zastrzeŻeniem ust. 4 i s.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych
Ujawnienie informacji. stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

z

-

6.
7.

,

8.

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabózpieczając je"prźed
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfik-acją.
W przypadku naruszenia pzez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnbści Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

_
9.

g 18. Ochrona informacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez strony rapisy ustawy
o och ron ie informacji

1.

iejawnych (D2.U.20

1

9.7

42 t.j.).

z dnia

5 sierpnia 2O1O

r'

$ 19. Siła vwższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻelijej
rea izację u n ie moz iwiły okol icz n ościs iły wy Ższej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częścina stałe lub na pewien czas' ktÓremu nie mozna zapobieó ani
przeciwdz ia łac przy zachowan u na lezytej stara n ności'
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. poŻar, powÓdŹ, trzęsienie ziemi itp.,
l

2.

n

l

i

3.

b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

4
5

c) powazne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania

o zaistnieniu okolicznoŚci
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej tnłania i przewidywinych skutkach dla Umowy.
JeŻeli okolicznoŚć siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania
frzeszkody. Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

$ 20. Nadzór i koordvnacia
Ze..strony Zamawiającego osobą/osobami upówaznionymi oraz odpowiedzialnymi

::":1::l:

:':-l

i3
" ...

f::',

tel.

za

nadzÓr nad

e. mai,

...

...

.. e- mail

.

.

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
:

:::''"*:'::::'i:-,i::i
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Ze strony \Ąń7konawcy osobą/osobamiupowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

":'l::u:1"":1':

3

ter

ż'i"n"

e-mair

)i, i.aroi;;;ń;ó"",;ffJ

9oo",,'1J5j',"in';n
"9ońosób
w zakresie
odpowiedzialnych za realizaĄę
drugiej strony umowy.

1

ó pil"p,o*"o."."i

)mi"nie

"."r..u. jest'pisemne powiadomienie
umówy, wymagane

EwentualneSpraWySporne,..,".su'1;mcpolubowniewdrodzenegocjacji
bezpoŚrednich.

2

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓŹniejszego
niz

okreŚlony w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,

1)
2)

po przekazaniu zamÓwienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczn
ą poprzez
informację o zmianie terminu realizacji zamowienia wysłjną e-'óiLm wskazu;ącą'
iilny niz
pienłotny termin realizacji. W kazdym przypadku mózliwa jest zmiana
terńińu' reaiizaĄi

zamÓwienia

lub e- mailem.

3.

4.

5

6.
7.

po

przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem

W przypadku braku mozliwoŚci polubowneg o_rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
ZamawĘącego'
\A/ykonawca zobowiązanv- j99t' auy wszystkie czynnóści źwiązane z koniecznoŚcią
bezpoŚredniego
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o'o' (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, 'przekazan'ie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takze wszystt<icr' czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGaoKorśrnn.l Sp. z o.o. wynikijących
z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomleńiem'o.óoy
p_rzez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla

pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego'

Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem. natychmiastówego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwier rórm'ie
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ sp. z
9.'o przy wykonywaniu czynności związanych z realizaĄą
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikow Zamawiającego, wykonujących ni rzócz firm obcyóh
czynności, ktÓre na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadni'ają uóżiólenie pracownikowi puez
pracodawcę zwolnienia.od. pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia

przez Zamawiająceg o wiedzy o powyzszych okol icz n ościach.
W. sprawach nieuregulowanych do umów stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

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

B.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu

ze

Stron.

dla

kazdej

Załącznik do umowy:
Załącznik nr '1 - Ceny jednostkowe materiałÓw,
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