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Zamawiający:

WĘGLoKoKs IRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
'
41-940
Piekary Sląskie, ul. Gen' Jórzego Zięika
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000008061B
NIP: 653-000-48-65; REGON: 270034633; BDO OOOO122T4

res strony nternetowej; www.weqlokokskrai.pl
SposÓb komunikowania się z wyt<óńawcamizostał okreŚlony w dalszej
częŚci SIWZ.
999']nv urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7oo do '15oo
PRO FI L NABYWGY: ad res nternetowy : hitps ://dostawcv-weo lokoks.coiq.
biz
ad

i

i

lnformacje podstawowe:
1' Njniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest \^, trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowień w wĘoloroKS KRAJ
9q z o'o. zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem.
- Wyciąg
2'
z Regulaminu, o ktorym mowa y u:.t dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
1'
WĘGLOKOKS KRAJ Sp' z o.o. w Profilu Nabywcy.
lil

opis przedmiotu zamówienia'

1.

Przedmiotem zamowienia jest:

Dostawa elementów złącznych hydraulikisterowniczej dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
Sp' z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2021roku (grupa materiałow a 295-17).

2'
3'

Szczegołowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz wymagania prawne i parametry technicznouzytkowe
określaZałącznik Nr 1 do slwz.

Zakres iloŚciowy przedmiotu zamowienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez

z naleŻytą starannoŚcią Zamawiający, pomimo dochowanla nalezytej siaranności
uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamÓwienja w pełnym
zakresie.
Zamawiający dopuszcza mozliwoŚć składania ofert częŚciowych na poszczególne częŚcizamÓwienia
(zadania), ktÓre wyszczegolnia Załącznik Nr 1 do slwz.
Składana oferta winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania' Liczba częŚci
zamÓwienia (zadań) wynosi 106.
Zamawiający dopuszcza mozliwośczłoŻenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
częścizamowienia (zadan ia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych towarow W ramach
poszczegÓlnych pozycji asortymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb
z zastzeŻeniem, ze całkowita wartośc dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy oraz, Że ceny
Jednostkowe poszczegolnych pozyĄi asortymentowych nie ulegną zmianie.
Zamawiającv po przeprowadzeniu tego postępowańia nie zamńrza zawŻecumowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.
Zamawiającego

z

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

I

\

Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji.
1 ZamÓwienie
lmowa obowiązywac będzie: od daty zawarcii umowy do 31 .12.202,l roku
2.
nie moze być doręczone pozniej niz w ostainim dniu obowiązywania umowy.
3. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie zgodnie z zómowieniami
wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiającego.
4' Wymagany termin realizacii dostawy: do.90 dni o{daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na
zasadach określonychw oWRD (ogÓlne wartlnxi Realizaiji Dostaw)'
5. Wymagany okres gwarancji:- minimum 12 miesięcy licząc óo daty dostawy przedmiotu
zamówienia do magazynu Zamawiającego'
6. Pozostałe wymagania gwarancji okreŚlono w Załączniku nr 6 do S|WZ - lstotne postanowienia do
umowy.
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WarunkiWymagane od WykonawcóW ubiegających się o zamówienie:

o

udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają następujące warunki
dotyczące:
Posiadania wiedzy i doŚwiadczenia:

Wykonawcy, ktÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofeń, a jezeli
okres
prowadzenia działalnoŚci jest krotszy w tym okresie, wykonali co
najmniej jedną dostawę
potwierdzającą zdol noŚć Wykonawcy do na lezytego wy konan ia zamÓwien

Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienie warunku

ia.

Zamawiającv uwaza dostawy
odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówiónia, jak
rowniez
dostawy materiałÓw rodzajowo podobnych, tj.: dostawa elementów złącznych
hydrauliki
sterowniczej.

2.
1)

Sytuacji ekonomicznej

i

finansowej:

Sytuacji ekonomicznej, to znaczy Wykonawcy, ktÓrzy uzyskali przychod netto w jednym
roku
obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowycn, ó
1ezóli okres frowao."nia oziiłalnbsci 1est
krotszy niŻ jeden rok - w tym okresie, na podstawie ,,Rachunku zysków i strat'' pozi-yciaPrzycńod
netto ze sprzedazy produktÓw, towarÓw i materiałow lub Przychoó netto ..
'pr."a"ixy
W przypadku WykonawcÓw nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na pooitawie innyón
dokumentow potwierdzających przych ody za okres jak w zd-aniu poprzedńim.
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, którego przychody dotyczą, a w przypaóku przycńodow uzyskanych
w biezącym roku wg Średniego kursu NBP ogłoszoneg-o onia poprzedzającego ozión, w ktÓrym
upływa termin składania ofert. W przypadku, gdy rók obrotowy nie
[otry-wa się z rokiem
kalendarzowym, Zamawiający dokona przeliczen|a wskazanej kwóty wg'sreóniego kursu NBP
ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku obrotowego

2) Sytuacji finansowej, to znaczy Wykonawcy , ktorzy znajdująsię w sytuacji finansowej zapewniającej
wykonanie zamÓwienia'

1. nie zalegania z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie
na raty zaległych.płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
2. nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłosci za wyjątkiem wyńońawców, którzy p'o ogioszeniu
upadłoŚci zawarli układzatwierdzony prawomocnym postanowieniem sąou, jezeiiukład nie pizewiduje
zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
_
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym orazósobamizdolnymi do wykonania
zamowienia,

ocena warunkow spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
na podstawie złoŻonych przez WykonawcÓw, a Wymaganych przez Zamaw|ąącego dokumentow
i

vt.

oświadczeń

Wykaz dokumentów i. oświadczeń wymagany-c! od Wykonawcy W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia oraz spełnienia waruńków udziaiu w posfępowaniu.
i

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę

warunkÓw udziału w postępowaniu Zamawiający
Wymaga przedłożenia wraz z ofeńą:
1' oŚwiadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu' złozone na druku do Formularza
ofertowego stanowląceg o Załącznik 2 i 2a do SIWZ;
2. Wvkaz wvkonanvch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem, przedmiotu,
dat
wykonania i odbiorcÓw wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze te dostawy zostały
wykonane
nalezycie _ zgodnie ze Wzorem Załącznika Nr 4 do SlWz;
_

Ó

Rachunek'zv'shÓw istrat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych' jezeli
a
okńes
prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy niz jeden rok _ za ten okres.
W przypadk' wyr,o.#"o*, kj#;;
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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5.

na podStawie przepisow odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego,
inne dokumenty określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim;
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie znajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości:

a)

z właściwegorejestru jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru a w stosunku do osÓb fizycznych oŚwiadczenia w zakresie nie zńajdówania"się
w stanie likwidacji lub upadłoŚci za wyjątkiem WykonawcÓw, ktorzy po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, j-ezeli uiład nie pzewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniejniż
6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofeń, a dla Wykona'"ó*, ktÓrzy pro*ódrą
działalnoŚc na podstawie innych dokumentow - ten dokument;
W stosunku do Wykonawcow, ktorych upadłoścogłoszono i ktÓrzy po ogłoszeniu upadłoŚci
zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowienień Sądu oryginai lub łopia, poŚwiadczo
na przez
Wykonawcę za zgodnośc z oryginałem w/w postanowiónia SąórJ.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkow, opłat lub
składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1) zaświadczenie naczelnika urzęd.u skarbowego potwierdzającego, ze Wykonawca nie zalega
aktualnego odpisu

z

opłacaniem podatkow, lub zaświadczenie, Że uzyskał pzeńioziane prawem zwolnieni-e,
odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niŻ 3 miósiące przed upływeń terminu
składania ofert
2) zaŚwiadczenje właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych !ub Kasy
'
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze Wykonawca nijzaleg a
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne iśpołeczne,lub potwierdzenijze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosii lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu wystawionegó ńie wcześniej niż
3 miesiące przed upĘwem terminu składania ofeń'
oryginał lub kopia poŚwiadczona za zgodnoŚc z oryginałem pełnomocnictwa do podpisywania oferty
w imieniu Wykonawcy, jezeli upowaznienie do podpisywania oferty nie wynika prźedstawionycń
.

6.
7.

dokumentow,
JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa W pkt 4,5 składa dokumeniy wystawione w kraju,-w ktoryń
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określony w pkt 4,5 śtosu1e się odpowiedńio.

B. Potwierdzenie wniesienia wadium-jeżeli dotyczy'

Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej ,,za zgodnośćz oryginałem" przezWykonańcę lub przez osoby upowiżnione do jego
reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym musżą być składane *ńz
z tłumaczeniem na język polski.
UWAGA:
Wykonawca moze polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu innych podmiotÓw, niezaleznie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniÓ
Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi óo iealiz_acji zamowienia,'w szczegolnosci
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takicl'r podmiotow db oddania mu do dyśpozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia.
VII

lnne dokumenty W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada

wymagan iom określony m przez Zamawiającego.

1.
vllr.

Dokumentow

/

oŚwiadczeń wymienionych w Załączniku Nr 1 do

slwz'

Wymagania dodatkowe, gdy kiIka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
1. Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegac 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 re prezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwien ia, albo reprezentowania w postępowaniu iz awarcra
umowy
sprawie zamÓwienia. Wszelką korespon dencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiaj ący będzie prowadził wyłącznie z usta nowionym pełnomocnikiem.
3. W przy padku, kiedy ofertę składa kilku WykonawcÓw wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączn|ki m uszą
być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykon awcÓw lub osoby
reprezentujące
poszczegolnych WykonawcÓw s kładających ofertę wspÓlną
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofertę wspolnie, do oferty nalezy załączyc.'

przez upowaŻnionych przedstawicieli wszystkicń pozostałych
Wykonawcow,
2) dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow, (jezeli ich dołączenie
jest wymagane) potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono"jego
upadłości,nie
zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieózenie spończne i źolowoine albo, ze
1) pełnomocnictwo, podpisane

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności
lub

wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,

3) oswiadczenie

o

solidarnej odpowiedzialnoŚci

ża wykonanie

przedmiotu zamowienia złoŻone

. indywidualnie przez kazdego z WykonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do S!WZ,
1) .u.T9*ę regulującą współpracę tych Wykonawców tzw. umowa konsorcium.
5' Wykonawcy wspÓlnie u.biegający się o udzielenie zamÓwiE-nia muśząwykazac, Żewarunki

dotyczące
doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych'dó wykonania zamÓwienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą oliolicznoŚc załączyć odpowiednie dokumenty (jeŚli
s|
wymagane). Jezeli jeden z Wykonawcow spełnia określonep;rzez zamawiającego warun'ki
mozna
przedłozyc tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez Wykonawcow wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamowienia z treŚci gwarancji musiwynikac, ze odnosi się ona Zarowno
do. zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwniez do -wszystkich pozostałych Wykonawóow wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie zamÓwienia (jezeli dotyczy).

wiedzy

tx

i

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

1)

Formularza ofertowego składanego w dwÓch formach

a) papierowej zgodnie zZałączniklem Nr 2 i 2a do stwz,
b) elektron icznej - na pońalu Zamawiającego

e

P

2)
3)
2.

J.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

a

W przypadku rozbieżnościda nych złożonychw formie papierowe j z wersją w pońaIu online,
wiążąca jest ofeńa złoŻonaw formie pisemnej.
oświadczeń i dokumentów, o ktorych mowa w cz. Vl - Vtll SIWZ,
dokumentow / oŚwiadczeń wymienionychw Załączniku Nr 1 do SIWZ

Wykonawca moŻe złoŻyctylko jedną ofertę
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamowien ia naleŻy złoŻycw oryginale w jednym egzemplarzu
Oferta oraz wszystkie załącznlki muszą byc spo rządzone w języku polskim, a dokumenty s porządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez Wy konawcę na język polski i wraz z tłumaczeniem
dołączone przez Wykonawcę do oferty
ofeńa powinna byc zaopatrzona W spis wszystkich przedkładanych dokumentÓw i oŚwiadczeń
(załącznikÓw).

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

ofeńa, wszystkie oŚwiadczenia

i

załączniki wymagają podpisu osob uprawnionych do

reprezentowan ia Wykonawcy zgod n ie z wymagan iami ustawowy

m i.

Upowaznienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawcy
nalezy załączyĆ do ofeńy w oryginale lub musiwynikac z przedstawńnych dokumentow.
Wszelkie poprawki dokonane w treścioferty (przed jejztozeniem) muszą byc naniesione czytelnie
oraz opatrzone podpisem osob podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest, aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane' oferta powinna byczszyta
w sposÓb utrudniający jej zdekompletowanie.

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

12' Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byc złozone

w formie oryginału lub kopii poświadczonejza zgodnosc z oryginałem pr.ez Ńykona*cę lub przez
osoby upowaznione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę warunkÓw udziału
w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowien_wymagań okreŚlonych przez
Zamawiającego, nie poŹniej niŻ w dniu, w ktorym upłynąłtermin składania'ofeń
14. TreŚc oferty musi odpowiadaĆ treści
tśtoinyctr WarunkÓw Zamówienia, pod rygorem
odrzucenia oferty, zgodnie zg2T ust. b-Specyfikacji
punkt 2) lit. a) Regulaminu.
15. Cena ofertowa musi byc określonaw PLN, podana w tabe-li formularza ofertowego jako cena netto.
16. Cena ofertowa musi uwzględniaĆ wszelkie koszty związane z realizacjąprzedmńtu zamÓwienia.
17. Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚciĆ w ofeicie informacje bęoąóó'tajemnicą przedsiębiorstwa
wrozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkureńcji (Dz.U.
źozo l.-poz. lo1'3 t1.) nie
pozniej niz w terminie składania ofert, musi zamieŚcic adnotócę
,,Tajemnica przedsiębiorstwa'' ze

.

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Wskazaniem konkretnego punktu, ktorego dotyczy. Dodatkowo w spisie treŚci nalezy podac numery
stron zawierające
.informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Tajemnica przeósiębiorstrrua nió
obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych' ktorych treŚc kazdy zainteresowany moze legalnie
poznac. W szczegolnoŚci nie mozna zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informaóji
dotyczlcych
ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji warunkow płatnoŚói. lnformać.1e stónońiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powlnny zostac przekazane w taki sposob, by'Zamawiający
mogł z łatwoŚcią okreŚliĆ zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzezenia oę'ożió
traktowany jako jednozn alzny ze zgodą na włączenie óałoŚci przekazanych doiumentow
i danyóh do
dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienje na zasadaclr okreslonybn w ustawie.

X.

Wadium.
Zamawiający odstępuje od ządania wniesienia wadium.

1.
Xl.
xlt.
1.

2.

J.

xlll.

1.

Zabezpieczenie należytegowykonania umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczeńia nalezytego wykonania umowy.
Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny- najniższa cena (C)- waga 100 %
ocenie według kryterium zostaną poddane jódynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za.n.ajkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie Uznana otel'ti wyr.onawcy'
ktory zaoferuje
najniŻszą cenę real izacj i zadan ia.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:

Oferta ostateczna uzyskiwana jest:
1) spośrodzłozonych ofert,
2) w drodze aukcji elektronicznej:
a) Komisja Przetargowa moŻe przeprowadziĆ aukcję elektroniczn
ą, jeŻeli do postępowania zostaną
złoŻone co najmniej 2 oferty nie podlegające odzuceniu' W tym'przypadku aukcja elektroniczna
zostan ie przeprowadzona pod ad resem: https://!aln3-weq Iokoks.coio.'bizl
b) Komisja Przetargowa, w toku aukcji elekt
6sny.
c) Wymagania sprzętowe dla uzytkownikow systemu zostały okreŚione na sfronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. pod adresem: https://lain3-weqlokoks.coiq.bizl w zakładcó

,,Wymaganiaspzętowe''lnformacjedotyczącezanewraz

zzaproszeniem do udziału w aukcji'
d)W przypadku Wykonawcy niebiorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje się
złoŻonąpisemną ofertę.

3) licytacji ustnej - prowadzonejw formie telekonferencji

Wykonawcy, ktorzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej przezZamawiającego
w formie telekonferencji powinni złoŻyc ofertę ostateczną za poŚrednictńem faxu lub pbcz"ty
elektronicznej. W przypadku braku odpowiedzi na zaprosżenie do licytacji Komisja Przetargowi
przyjmuje ofeńę wstępną jako ostateczną, lub
4) negocjacji prowadzonych w formie telekonferencji
W przypadku złoŻenia jednej oferty Komisja Pizetargowa przeprowadzi indywidualne negocjacje
z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłofertę'

2'
3.
4.

Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw

realizacji zamowjenia z Wykonawcą,
złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony
.ktory
wczeŚniej sposÓb uzyskania ceny ostatecznej.
Dopuszcza się-przeprowadzenie uzgodnień w formió
pisemnej, telefonicznej, faksowej, elektronicznei (np.: mail, poitalaukcyjny)
Do licytacji ustnej /aukcji elektronicznej / negocjacji nie zostaną zapioszeni Wykonawcy ktorzy
,
nie spełnią warunkow udziału w postępowaniu lub ich oferta pod|ega odrzuceniu.

XlV. Warunki

1'
2'

XV.

1'
'
2'

umowy:

lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku
Nr 6
do SIWZ.
Umowa moze zostać zawarta po upływie terminu związaniaofertą, jezeli Wykon awcawyrazizgodę
na zawarcie Umowy na warunkach okreŚlonych w złozonej ofercie.

Warunki płatności
Wymagany termin płatnoŚci wynosi do 60 dni katendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego óokumentu ńp. ojoio'u przedmiotu
zamÓwienia potwierdzonego przezZamawiającego.
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłai._
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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XVII
1.

WEGLOKOKS KRAJ So. z o-o-

Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daĘ otwarcia ofeń. Bieg terminu związania
ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń.
Zawarcie Umowy moze nastąpiĆ po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłuzanie. Niemniej jednak, jeŹeli Zamawiający uzna to za zasadne,
1eśtuprawniońy
dowystąpienia do Wykonawcow z wnioskiem o przócJłuzenie termin u związaniaoi"rtą
o okres do 60
dni.
Termin i miejsce składania ofert:
ofertę nalezy złoŻyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w następującym
miejscu

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
KWK Bobrek - Piekary Ruch Bobrek,
ul. Konstytucji 76,41-90S Bytom
Brama główna - wjazd do Ruch Bobrek

0

dn

3

Wskazane miejsce składania ofert dotyczy zarÓwno osobistego składania o'fert przez Wykonawcow,
jak rowniez składania ich za pośrednictwem poizty lub kuriera

2.

Na opakowaniu _ zaklejonej kopercie nalezy umieŚcic nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

Postępowa nte o u dz ielen te zamÓwien ia p
Dostawa eleme ntów złącznych hydraul iki sterowni czej d la potrzeb WĘG LOKOKS K RAJ
Sp. z o .o. KWK Bobrek-Pi eka ry W 202 1 roku (grupa materi ałowa 295- 1 7).
nr sprawy: PRZZI2626

Nie otwierać

dniem........

3. odpowiedzialnoŚc za prawidłowe oz naczenie i zabezpieczenie
4. oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w
nienaruszony do czasu otwa rcia ofert.

,,

oferty ponosi Wykonawca

warunkach za pewniających im stan

5. Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofert zmienic lub wycofac

ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŻy złoŻycwedługtakich samych zasab
jak złoŻenie oterty z dopiskiem na kopercie,,ZM IANA' u b,;WYCoFAN
E'''
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złozeniu oferty po terminie.
7. W przypadku oferty złoŻonej za pośrednictwem operatora pocztowegó lub kuriera w innym miejscu niz
wskazane w ogłoszeniu lub zaproszeniu' oferta zostanie zwrÓconJ na adres Wykonawcy - bez jej
rozpatrzenia.
8. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w ktorej opakowanie ofertą nosi Ślady naruszenia, zamieszcza
na wykazie złoŻonych ofert stosowną adnotację. W takim pizypadku K-omisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
9. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofan|e oferty po upływie terminu do składania ofert.
l

9

l

z

xvl

otwarcie ofeń.

otwarcie złoŻonych ofert nastąpiw

1

2
3

xtx.

T.

_Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.

1.

1)
a)

b)

Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z Wykonawcami:
Wy ko n awcy z Zamaw laj ącym :
zapytania do SIWZ
drogą elektroniczną na adres:b.zedlewska@weqlokokską.pl lub
pisemnie na adres:'fWX goOr
905 Bytom

uzupełnianie dokumentów

pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. KonstytucjiT6,4l-9os Bytom,
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

str. 6

KSK

P

c)
d)
-

wyjaśnienia treściofeń, dokumentów,
pisemnie na adres: KWK Bobrek-Piekary' ul. Konstytuąi76,41-905 Bytom lub
drogą elektroniczną na adres: b.zedlewska@weglokokśkraj.p|

pozostałeoświadczeniaiwnioski:

pisemnie na adres: KWK Bobrek-piekary, ul. KonstytucjiT6, 41-go5 Bytom, lub

Zawsze dopuszczalna iest forma pisemna
2) Zamawiającego z Wykonawcami:
zawiadom ien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom :
- pisemnie, lub drogą elektroniczną: na adres poczty elektronitzne1wśkazany
w ofercie, lub
- poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
na stronie
internetowej w profi u nabywcy https ://dostawcv-weo lokoks.coiq.'bizl

ZamawiającyiWykonaWca,naząoańpoMierdząfaktotrzymania
I

2

informacji przesłanej drogą elektron iczną.
Korespondencję w formie.elektronicznej naleŻy kierowac na adres poczty elektronicznej:
Betyna Zed lewska: e-mail: b.zedlewska@weqlokokskraj. pl

a

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 15:00

XX

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji.
Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny być przekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Wykonawca moze zwrocic się do Zamawiającego o wyjaśnienie treŚci S|WZ Zamawiający jest
'
obowiązany niezwłocznie udzielic wyjaŚnień' chyba ze prośba o wyjaŚnienie treŚci SlWZ wpłyil{łdoo
Zamawiającego na mniej niz 6 dni przed terminem składania ofert.
TreŚc zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wraz z wyjasnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwZ.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający moze pńd upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treścSlWZ Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegolnoŚci dotyczy kryteriÓw oceny ofert,
warunkÓw udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełńienia,Zamawia;ąiy moze przeałuzye
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. oo't<óńaną w ten sposób
modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej W prótilu nabywcy

1

2

3

4
5

https://dostawcv-weq lokoks. coiq. bizl.
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rzetwarzan ie danych osobowych
Zgodnie z art. 19
TJ i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679
zdnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznychw zwiąźku z przetwazaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uóhyten'ia dyrektywy 95/46/WE
-ojle.1

l

1.

(ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE 'L.2o16.119.1), zwanego
RoDo,
Zamawiający informuje, iz
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich
przy ui. gen. j. Ziętka, wpisaną do Rejesiru Przedsiębiorcow
-(41-940)
prowadzonego
?raP? Są9 Rejonowl W Gliwicach, X Wydział Gospodarcźy Krajowego itejestru
Sądowego, KRS 000008061B, kapitał zakładowy 173 321ooo,oo złotych, podatnit<iem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-ooo-łg-6s, REGoN:270034633;
:

BDO0000'12274,e-mail:sekretariat@weqlokokskraj.pl,ww.weglokokskraj.
pl,zwanydalej
Administratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. . adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl, tet. 32 T18 1667.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
b) Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamowienia na wypadek prżeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.

2.
3.

4.
5.
6'

Przetwarzanie przekazanych przez \A/ykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właŚcicieli lu b pracownikÓw.
Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest konieczńośc przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamowienia.
Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz or". p'ońowania" produktÓw
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji na|eznoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow art. 6 ust' 1 lit. RoDo
0
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rowniez do wykonania ciązącego na

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegolnoŚci ż ustawy o 'poóatku
dochodowym od osob tizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy'kodeks
ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci ni podltawie ait. o ust. 1 lit. c) RoDo.
_ karny,
B.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyzszych celow. Administrator moze udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dańe Wykonawcy będą rÓwniez
udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prelwa oraz podmiotom
przetltvarzającym' z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania
danych
osobowych' w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla Administratora'
9. Dane osobowe Wr7konawcy będą puebł,tarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przóchowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawó do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o. o.'..adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adies e-mait: iod@weglokokskril.pl,
tel.32718 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. sńwriz oo-193 Wbrszawa,
gdy uzna, iŻ przetv,tazanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RoDo.
12. Wykonawca zobowiązuje się poinformowaÓ w imieniu Administratora izimawiającego) wszystkie
osoby fizyczne kierowane do realizacji zamÓwienia oraz osoby fizyczne prowałżącl 'działalnosc
gospodarczą, ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są
w składanej ofercie lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Admin istratorowi (Zamawiającemu);
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiająóego; - (jezeli dotyczy)
13. Zgodnie z art'14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Administratora
(ZamawiĄącego) obowiązek informacyjny wobec osob, o których mowa W ust. 12, przekazując im
treścklauzuli informacyjnej, o której mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykońawcę
jako ŹrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający)
_( jeŻeli dotyczy)
14' Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

xxll lnformacje dodatkowe

1'

Całoścpostępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rowniez wszelkiej korespondencji
oraz porozlmiewania się pomiędzy ZamawiĄącym, a Wykonawcą.
przetargowa moŻeŻądac od Wykonawcow wyjaŚnień dotyczących treŚci złoŻonych ofeń.
?3' Komisja
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktÓrzy 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 ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowan ia lub odrzucenie oferty.
4' Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
określonychprzez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dżeń

5.

uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzg lędnieniem konsekwencji rachu nkowych
dokon anych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
2) inne omyłki polegające na niezgodnoŚci oferty z SlWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
wyznaczając termin na wyraŻenie zgody na ich pop rawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika
z wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na pod stawie ust. 4
6
Zgodnie z $ 37 ust.1 Regulaminu dokume
ia z oosteoowani a nie oodleoa
nieniu
na zasadach okreŚlonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej

XXlll. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

1.

osoby upowaznione informują

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

www.weqlokokskrai.pl

łl
Ą

\
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Wykonawcę, ktorego oferta zostanie wybrana za nĄkozystniejszą, Zamawiający wezwie odrębnym
pismem do zawarcia umowy.

XXIV. Postanowienia końcowe.

1.
2
3.

Oferta nle podlega zwrotowi.
Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przys|ugują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem w postępówaniu
ponosi Wykonawca niezaleŹnie od wyniku postępowania'

nik
1

2
3

4
5.
6.

7

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a

Załączniknr 3
Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załącznik nr 6

oŚwiadczenie doty czące przedmiotu oferty
kaz dostaw
oŚwiad
lnie u
os o zamÓwienie
lstotne oosta nowienia, ktÓre zosta ną wprowadzone do umoWV

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska

str. 9

Nrs
Bytom, oniu

:

l-b.

PRZZ|2626

KOKS KRAJ

o.o

2021r

.0.11

Przewodnięz ący Komisji Przetargowej

nl iY
Krzffiof {li"t"lioi
t

Zatwierdzam

,t!(
).

z o.o.

Z{AKI

PETNOMO

CZEGO

5p. z o.o.

ionej

t'asławiec DoPol

Andmej Ziółl;*,łski

RADCA PRAWNY
mgr RomanWolnv
KT 1599

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

str. L0

Nr sorawv:

WEGLOKOKS

Sp. z o.o.

Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWTENIA,
t.

opis przedmiotu zamówienia: Dostawa elementow złącznych hydrauIiki sterowniczej dIa potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w żozą róxu 1grupa materiałoń a zsi-ll,1.
Numer

llośc

Nazwa

zadania

ZŁĄCZK^ G N AZDOWO WTYKOWA

0 z DŁA WI K EM (F l=3M M) s83- 1 82 B DŁ
EJ
LEPKA WTYKOWA
DN 1 0 s83-5-298 EL E M E NTY HYD RAU LIK
NEJ
LEP KA WTYKOWA DN12 S83-5-29C
ENTY HYDRAULIKI
EJ
LEP KA WTYKOWA DN19
s83-5-29 E EL E M ENTY H YD RAU LI KI
EJ
LEP KA \A/TYKOWA DN25 S83-5-29F E
ENTY HYDRAULIKI
EJ
LEPKA WTYKOWA DN31
s83-5- 29G ELEMENTY HYDRAULIKI Z
NEJ
KO M P LET SKRĘCA NY PRZEWODU zXOPL OT OWE GO ST AN DAR D DN 0
OP RAWA +K o Ń COWKA s83-5-1 00B 1 + 2 E LEM ENTY HY DRAU LI KI
EJ
KoMPLET SKRĘCANY PRZEWODU 2XOPLOTOWE GO STANDARD DN12
oPRAWKA+KoŃCoWKA 383-5-1 o0C1 +2 E LEMENTY HYDRAULIKI
EJ
PL OTOWEG o STAN DAR D D N 9 (2 0)
+ E2 ELEME NTY HYD RA UL K
EJ
KOMPLET SKR ĘCANY PRZEWoDU 2Xo
O STANDARD DN25
OPRAWKA+KO ŃcÓwrn s83-5-1ooF1+2 ELEMENTY HYDRAULIKIZ
KOM PL ET S KR ĘCANY PRZEWoDU zxo P LOTOWEGO ST AN DA RD D N3 (32)
o PRA WKA+KO Ńcowrn 583-5-100G1+2 E LEM ENTY HYDRAU LI KI
EJ
KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE STANDARD DN 1O GNIAZDO PN-G-32OOO.1O WTYK
PN-G-32000-10 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP

E LEM E NTY HYD RAU LI KI

2
J.

4
5
6
7

8
9.

10
11

12.
13.

14.
15.
16.

17
18
19

20.
21

22

23
24

25.
26.
27
28

29.
I
ll
t\,

rlV'

u

30

I

KOLANKO GNIAZDOWO WTYKOWE STANDARD DN1 2 GNIAZDO PN-G-32OOO-12 WTYK
PN-G-32000-12 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DNlO GNIAZDO PN-G-32OOO-10 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN12 GN IAZDO PN-G-32OOO-1 2 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN 19 GNIAZDO PN-G.32000.19 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
KOLANKO GNIAZDOWE STANDARD DN25 G NIAZDO PN-G-32000.25 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
KOLANKO GNIAZDOWE STAN DARD DN31 GNIAZDO PN-G-32OOO-31 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
T
IK GNIAZDOWY ST ANDARD DN,IO GNIAZDO PN-G-32OOO-,IO DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
NIK GNIAZDOWY STANDARD DN 1 2 GNIAZDO PN-G-32OOO. 12 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
TR NIK GNIAZDOWY STANDARD DN1 9 GNIAZDO PN-G-32OOO-19 DLA
TYPU

zSN 2ST zSC 4SP

JNIK GNIAZDOWY STAN DARD DN25 GNIAZDO PN-G-32OOO-25 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
NIK GNIAZDOWY STANDARD DN 31 GNIAZDO PN-G-32OOO-31 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
T
IK GNIAZDOWO
STANDAR D DN12t 10t 12 GN TAZDO pN_c_32000_1 2_
1 O-12 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
IK GNI AZDOWO
KOWY STAN DAR D D N 9t1 otl I G N IAZDO PN-G-32 000- 910-19 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
TR NIK GNIAZDOWO
KOWY STANDAR D DN19/12l19 cN|AZDO pN_c_32000_19_
12-19 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
TR NIK GNIAZDOWO
STANDARD DN12fi9112 G NTAZDO PN-c-32000-1219-12 DLA
TYPU 2SN 2ST zSC 4SP
NIK GNIAZDOWO
Z UCHEM ST ANDARD DN31/19/31 GNIAZDO PN-G32000-31-19-31 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
T
IK GNIAZDOWO
Z UCHEM STA NDARD DN25/19125 GNIAZDO PN-G32000-25-19-25 DLA
TYPU 2SN 2ST zSC 4SP
,IO
NIK GNIAZDOWY STANDARD
GNIAZDO PN-G-32OOO-10 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

1

00 szt

1

000szt

200 szt
1 00 szt
10 szt.
10 szt.

50
kom et.
50
ko
let.
100
ko
100

let

50

9000 szt.
2500 szt.
50 szt.

200 szt.
1

00 szt.

10 szt.
10 szt.

2200 szt
800 szt
20 szt.
1

0 szt.

10 szt.
1000 szt.
100 szt
50 szt.
500 szt.
400 szt.
400 szt

320 szt.
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Nr sorawv: P

31

32
33
34
35
36
37
38
39.

40.
41

42

43
44
45
46
47
48

49
50.
51

52
53
54
55
56.

57
58
59

60
61

62

WEGLO KOKS KRAJ Sn. z o-o.

IK GNIAZDOWY STAN DARD DN12 GNIAZDO PN-G.32OOO-12 DLA
TYPU
2SN 2ST 2SC 4SP
P RZETYoZKA ZWYKŁA DL^ ZŁĄCZ^ WTYKOWEGO DNlO ODMIANA A PRZETYCZKA
PN-G-32OOO-1 O-A ELEMENTY HYDRAULI KI
EJ
PRZETYCZKA ZWYKŁA DLA Z
WIYKOWEG O DN12 ODMIANA A PRZETYCZKA
PN-G-32OOO-1 2-A ELEMENTY HYDRAULIKI
EJ
PRZETYCZKA ZWYKŁA DLAZŁĄCz^ WTYK OWE GO DN19 ODMIANA A PRZETYCZKA
PN-G.32OOO-19-A ELEMENTY HYDRAULIKI
EJ
PRZETYCZKA ZWYKŁA DLA ZŁĄCZA WTYKoWEGo D N25 ODMIANA A PRZETYCZKA
PN-G-32OOO-25-A ELEMENTY HYDRAULIKI
EJ
P RZETYCZKA ZWYKŁA DLA ZŁĄCz^
GO DN3 1 ODMIANA A PRZETYCZKA
PN-G-32OOO-31-A ELEMENTY HYDRAULIKI
EJ
ZŁĄCZK^ GN|AZDoWA STANDARD DN 1O GNIAZDO PN.G-32OOO-10-K PRZE
PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU zSN 2ST zSC 4SP
ZŁĄCZ KA GNIAZDOWA STANDARD DN12
DOP
2-K PRZE
PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZKA WTYKOWA STANDARD D N 12 WIYK L-80 MM PN-c-32000_12DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
PRZETYCZKA DLA zŁĄCz^ WTYKOWEGO DN1 O ODMIANA A 2XGNIAZDOWA
PRZETYCZKA PN-G-3200 O-1 O-A2 ELEM E NTY HYDRAULIKIZ
NEJ
PRZETYCZKA DLA ZŁACZA WTYKOWEGO DN12 ODM IANA A 2XGNIAZDOWA
PRZETY CZKA PN-G-3200 O-1 2- A2 ELEM ENTY HYDRA ULIKI
EJ
ZN-ĄCZK^ GN|AZDoWA STANDARD DN19 GNI AZDO PN-G-32OOO-1 9.K PRZE
PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ GN|AZDoWA STANDARD D N25 GNIAZDO PN-G.32OOO-25-K PRZEKR
PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ GN|AZDoWA STAN DARD DN31 G N IAZDO PN-G-32OOO-31 -K PRZEKR
PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZKA GNIAZDOWA PRZECINANA DO SPAWANIA
ANDARD DN19 GNIAZDO PNG-32000-19-K PRZEKROJ PoPRZECZNY KoŁoWY D LA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
zŁĄCzKA GN|AZDoWA PRZEclNANA Do SP
IA STANDARD DN25 GNIAZDO PNG-32000-25-K PRZEKRÓJ PoPRZEcZNY
DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄ0ZKA GN|AZDOWA P
NANA DO SP
IA STANDARD DN3,I GNIAZDO PNG-32000-31-K PRZEKRoJ PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU 2SN 2ST zSC 4SP
zŁĄCzK^ G N |AZDoWA R E D U KCYJ NA STANDARD DNlO/12
IAZDO PN-c-32000-1012-K PRZEKRoJ PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU 2SN 2ST zSC 4SP
zŁĄCzK^ GN|AZDoWA REDUKCYJNA STA
DNlO/19 GNIAZDO P
0-1019-K PRZEKRoJ PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ G N |AZDoWA R E D U KCYJ NA
D DN12/25 GNTAZDO PN-c-32000_12_
25-K PRZEKRoJ PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄcZKA G N IAZD OWA R ED U KCYJN A STAN DAR D D N 2t3 G N IAZDO PN-G-32 000- 23 -K PRZEKRÓJ POP RZECZNY KoŁoWY DLA
TY P U 2S N 2ST 2SC 45P
zŁĄCzK^ \f NIAZD OWA R E D UKCY JNA STAN DAR D D N 9t1 2 G N AZD o PN-G-32000- 91 2- K PRZ E KR Ó.l P OPRZECZ NY K oŁoWY D LA
TYP U 2SN 2ST 2 SC 4 S P
ZŁĄCZK^ G N |AZDoWA RE D U KcY
STANDARD DN25/10 GNIAZDO PN-G-32OOO-2510-K PRZEKRoJ PoPRZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
Z ŁĄCZKA GN IAZDOWA RE DU KCY J NA ST AN DA RD DN 25t I G NIAZD o P N-G-32000-259- K P RZEKROJ PO PRZ E CZN KoŁ OWY DLA
TYPU 2 SN 2 ST ZD C 4S P
Z ŁĄCz KA G N IAZDOWA REDU KCY J NA ST A NDARD DN 25t3 GN IAZDO P N-G- 32000-253 1 -K P RZEK RÓJ PO P RZECZNY KoŁoWY DLA
TYPU 2S N 2ST 2S c 4S P
ZŁĄCZ KA G N AZDOWA R EDU KCY J NA ST A NDAR D DN3 1 t1 0 GN lAzDO P N -G-32000-31
0-K PRZEKROJ PO P RZECZNY KoŁolVY DLA
TYPU 2S N 2ST 2SC 4SP
zŁĄCZKA G N AZDOWA R ED U KCYJ NA STAN DAR D D N3 t1 I LJ N IAZDO PN -G-32000-31
9-K PRZEKROJ POP RZECZNY KoŁoWY D LA
TY P U 2S N 2ST 2SC 45P
ZŁĄCZK^ G N lAZDoWo WTYKoWA RED UKCYJ NA
DARD DN,IO/12 GNIAZDO PNG-32000-10 wTyK pN-c-32000-12 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZKA G N lAZDoWo WTYKoWA REDUKCYJNA STAN DARD DNlO/19 GNIAZDO PNG-32000-1 0 wTyK pN-c-32000-.t 9 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ GNlAZDoWo WTYKoWA RE
JNA STANDARD DN 2/10 GNIAZDO PNG-32000-12 WTYK pN-c-32000-10 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ NIAZDOWO
REDUKCYJNA STAN DARD DN12/19 GNIAZDO PNG-32000-12 WTYK pN-G-32000-19 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄ CZKA G N IAZD owo WTYKOWA R U KCYJ NA STAN DAR D D N 2t2 5 \t N IAZDO PN
G-32000- 1 2 WTYK PN -G-32 000-2 5 DLA
TYPU 2 SN 2 ST 2S C 4S P
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

100 szt
800 kg

400 kg
200 kg
200 kg
200 kg
1 500 szt.

1000 szt.
350 szt
100 ks
50 kg
300 szt.
300 szt.
300 szt.
100 szt.
1

00 szt.

1

00 szt.

100 szt.
30 szt
20 szt

20 szt.
20 szt.
20 szL
20 szt.
20 szt
20 szt

20 szt.
2000 szt
50 szt.
400 szt.

200 szt.
20 szt.

str,

1,2

KSK
63

64
65
66

67
68
69.

70
71

72
73
74.

75.
76.
77

78.
79
80
81

82
83

84.
85.
86.

87
88
89
90.
9'l

92
93

94.

ZŁĄCZK^ GNlAZDoWo WTYKoWA RE DUKCYJNA STANDARD DN12/31 GNIAZDO PNG-32000-12 WTyK pN-c-32oOO-31 DLA
TYPU 2SN 2ST ZSC 4SP
ZŁĄCZKA GNlAZDoWo WTYKoWA REDUKc YJNA STANDARD DN19/10 GNIAZDO PNG-32000-19 WTYK pN-G-32000-10 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ GNlAZDoWo WTY
REDUKCYJNA STAN DARD DN19/12 GNIAZDO PNG-32000-19 WryK pN-c-32000-12 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁ-ĄCZK^ G N lAZDoWo WTYKoWA REDUKCYJNA STAN DARD DN19/25 GNIAZDO PNG-32000-19 WTYK pN-G-32000-25 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ GNlAZDoWo WTYKoWA RED UKCYJNA STANDAR D DN25/12 GNIAZDO PNG-32000-25 WTYK pN-G-32000-12 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZKA GNlAZDoWo WTY KOWA REDUKCYJNA STANDARD D N25/19 GNIAZDO PN.
G-32000-25 WTYK pN-c-32000-19 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZKA L] NIAZD owo WTYKOWA R E D UKCY JNA STAN DAR D D N2 5/3 G N AZDO PNG-32000-25 WTYK PN -G-32000-3 1 D LA
TYPU 2SN 2 ST 2S c 4S P
zŁĄCzKA GNlAZDoWo WTYKOWA REDUKCYJNA STANDAR D DN31/12 GNIAZDO PNG-32000-31 !Ą/TYK PN-G-32000- 12 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ GNlAZDoWo WTY KOWA REDUKCYJNA ST ANDARD DN31/19 GNIAZDO PNG-32000-31 WTYK pN-G-32000-19 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ GNlAZDoWo WTYKoWA REDU YJNA STANDARD DN31/25 GNIAZDO PNG-32000-31 \iVTYK PN-c-32000-25 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ WTYKOWA STANDARD DNlO
PN-G-32000-'t0 DLA
TYPU zSN
2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ mYKoWA STANDARD DN12 WTYK PN-G-32000.12 DLA
TYPU 2SN
2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^WTYKoWA STAN DARD DN19 WTYK PN-G-3zOOO-19 DLA
TYPU 2SN
2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZKA WTYKoWA STANDARD DN25 WTYK PN-G-32OOO-25 DLA
TYPU 2SN
2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZK^ WTYKoWA STANDARD DN31 WIYK
-G-32000-31 DLA
TYPU 2SN
2ST 2SC 4SP
ŁĄCZKA mYKoWo
KOWA STANDARD DNlO/12 WTYK PN-G-32000-'10-12 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
ZŁĄCZKA WTYKoWO
STA NDARD DN19/10 WTYK PN-G-32OOO-19-10 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
WTYKOWO
STANDARD D N19/12 WTYK PN-c-32000-19-12 DLA
TYPU zSN 2ST zSC 4SP
ZŁĄCZK^ WTYKoWo
STAN
D DN25/12 \A/TYK pN-c-32000-25-12 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
Z
WTYKOWO
STANDAR D DN25/19 WTYK PN-G-32OOO-25-19 DLA
TYPU 2SN 2ST zSC 4SP
ZŁĄCZKA WTYKoWo
STANDARD DN31 /1 2 WTYK PN-G,32OOO-31 -12 DLA
TYPU zSN 2ST zSC 4SP
ZŁĄCZK^ WTYKoWo
ST DARD DN31/19 WTYK PN-G-32000.31-19 DLA
TYPU 2SN 2ST 2SC 4SP
zŁĄCzK^ WTYKoWo
STANDARD DN31i25 WTYK PN-G-32000-31-25 DLA
TYPU zSN 2ST 2SC 4SP
KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 2XO
STANDARD DNlO
oPRAWKA+KoŃCoWKA 806-1 40-1 +2 ELEM ENTY HYDRAU Ll Kl
EJ
KO M P LET ZAC S KANY P RZEWO
zXO P
ST ANDARD DN 1 2 3)
OP RA WKA + KoŃ COWKA 806- 1 4 1 +2 E LEM ENTY H YDRAU LI KI
EJ
KOMP LET ZAC SKANY P RZEWO DU 2XOP TOWEGO ST NDARD DN I (20)
OPRA WKA +KO Ń COWKA B06- 43- +2 EL E M E NTY HYD RAU LIK z
NEJ
KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU 2XOPLOTOWEGO STANDARD DN25
oPRAWKA+KoŃCÓWKA 806-1 44-1 +2 ELEM ENTY HYDRAU L IKIZ
NEJ
KOM PL ET ZACI SKA NY
2X OPL OT OWE G STAN DAR D D N3 (32)
o PRA WKA+KO Ńcowxn 806- 45- +2 ELEME NTY HYD RA UL K
EJ
KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU
O DNlO OPRAWKA+
C
806-150-1 +2 ELEMENTY HYDRAULIKI Z
NEJ
KOMPLET ZACISKANY PRZ EWOD U 4XOPLOTOWEGO DN12 OPRAWKA+
806-1 5'1-1 +2 ELEMENTY HYDRAULIKI
EJ
KOM P LET ZAC S KANY P RZEWO D U 4XO P LOTOWEGO DN 1 o (20)
OPRA WKA +K o Ń cÓWKA B06- 1 53- + 2 EL E M E NTY HYD RAU LIK
NEJ
KOMPLET ZACISKANY PRZEWODU
OWEGO DN25 OPRAWKA+
806-1 54-1 +2 ELEMENTY HYDRAULIKI
NEJ
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

20 szt.
20 szt.
20 szt,
20 szt.

20 szt.
20 szt.
20 szt.
20 szt.

20 szt.
2O szt.

2 000 szt
1

500 szt.

1000 szt.
1

00 szt

100 szt

400 szt.
20 szt.
'1000 szt.

20 szt.
20 szt.

20 szt
20 szt
20 szt.
2000
kom et.
1 500
ko
let
1 500
'1000

800

8000
kom

2800
kom et.

2800
3000
kom
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KRAJ
KO M PLET zAC IS KANY PRZEWOD U 4XO PLOTOWEG o D N3 I (32)
o P RAWKA+ KoŃCoWKA 806- I 55- 1 + 2 ELEM ENTY HY DRA UL KI
EJ
KO
ZAC S KANA PR OST A LE KKA D KOL D N- I 0/M 1 8X 1 5 POD RU R KĘ D- 1 2 PN73 1 40 P N- 7 J 1 4 1
P N- E N 8434- 1 DIN 390 1 DI N 3902 (ZE STOZKI E M 24ST
P E RŚc EN EM
E LEM ENTY HY DRAU LI KI
EJ
KO
ZAC IS KANA PR OST A LE KKA D KOL D N- 1 2lM22X 1 5 POD RU R KĘ D- I 6 PN7 31 40 P N- 7 3 1 4 1
P N- E N 8434- I D IN 390 1 DI N 3902 (ZE STOZKI EM 24ST
P IE RS c EN EM USZCZEL
E LEM EN TY HY DRAU LI KI
EJ
ZAC ts KANA KĄToWA L E KKA D KOL-90 D N- 1 0/M 1 8X I ,5 POD RU R KĘ D- 1 2
P N- 73 I 40 P N-73 1 4 I PN-EN 8434- 1 DI N 390 1 DI N 3902 (ZE STOZK EM 24ST
P IE RŚ C E N EM USZCZEL
E LEMEN TY HY DRA U L KI
EJ
ZAC IS KANA KĄToWA EKKA DKOL -90 D N- 1 2tM 22X 1 ,5 POD RU R KĘ D- I 5
P N- 73 I 40 P N-73 1 4 1 PN-EN 8434- 1 DI N 390 1 DI N 3902 (zE STOZKI EM 24ST
P IE RŚC EN EM
E LEM ENTY HY DRAU LI KI
EJ
Ko
ZAC S KANA PR OSTA c
DKOS DN 2tM 24X1 ,5 PO D R U R KĘ D- 1 6
P N- 73 I 40 P N- 7 3 1 4 1 P N- E N 8434- 1 D IN 390 1 D IN 3902 (ZE STOZKI E M 24ST
P ERŚCl EN E M U SZCZ E LN
E LEM ENTY H YDRAU LI KI
EJ
KO
zAC SKANA P RO STA c
.DKOS DN- 1 9/M 30x2 0 PO D R U RK D-20
Ę
PN 73 I 40 P N- 73 1 4 1 P N-E N 8434- I D N 3901 D IN 3902 (ZE ST oŻKI E M 24ST
PI ERŚC E N EM U SZCZE LN
Et- E M E NTY HYD RAU LIK z
NEJ
KO
ZACISKANA KĄToWA C
D KOS-90 D N- 1 2tM 24 X 1 ,5 POD RU R KĘ D- 1 6
PN- 73 1 40 PN 73 1 4 1 PN -E N 8434- 1 DI N 3901 D N 3902 (z E STOZK EM 24ST
PI E R ŚC E N EM U SZCZE LN
ELEME
HYD RA UL K
MOTYLEK DWU
ONNY TPO16-01
oBEJMA Q 300 TP015-01.000/9
oBEJMA Q 250 TP015-01.021t1
P
D METALOWY TPO21

95.
96.

97

98.

99.

1

00.

101

102
103

104
105

106

1 000
komplet.
200 szt

200 szt

200 szt

200 szt

200 szt

50 szt.

1

00 szt.

300 szt.

200szt
160 szt
220 szt

II. WYMAGANIA PRAWNE

1.

2.
3.
4.

l

5.
6.
llI.

I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO.UZYTKOWE
Elementy złączne hydrauliki sterowniczej do stosowania W układach hydraulicznych obudow
zmechanizowanych powinny pye fabrycznie nowe i wolne od wad iabrycznych.
Pod pojęciem fabrycznie nowego Zamawiający Żąda wyrobu stanowiącego przedmiot zamowienia,
do skompletowania ktorego uzyto wyłącznie materiałow nowych,'czlli takich, ktore nie były
remontowane, regenerowane i uzywane.
Elementy złączne hydrauliki sterowniczej muszą spełniac wymagania aktualnie obowiązującej
normy PN-G-32000:2011, co- musi zostać potwierdzone w ,,oświadczeniu dotyczącym
przedmiotu ofeńy'' (Załącznik Nr 3) oraz w certyfikacie zgodności.
KaŻdy e|ement hydrauliki złącznej mający wlot (wylot) zakończony wtykiem lub gwintem musi
posiadac zaŚlepione korka mi przy łącza hydrau iczne.
Elementy złączne hydrauliki sterowniczej będące przedmiotem dostawy muszą byĆ oznakowane
zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu.
Dostarczone elementy złączne hydrauliki sterowniczej powinny byÓ przystosowane do pracy w
podziemnych zakładach gorniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach
zaliczonych do stopnia ,a", ,b" i ,,c'' niebezpieczeństwa wybuchu metańu oraz klasy
,,A'' i ,,B'
niebezpieczeństwa wybuch u pyłu węglowego.
Elementy złączne: trojniki, czwÓrniki i kolanka powinny byc wykonane z materiału litego (bez uzycia

techniki spawaln iczej).

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty
1- oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iz oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uŻytku w poońmnych wyrobiskath
zakładow gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń - zgodnie z Zaiącznikiem Nr i oo slwz.
2. Certyfikat(y) zgodnoŚci właŚciwoŚci oferowanych elementÓw hydrauliki złącznej z wymagańiami
stosownych norm i przepisÓw, wydany(e) (odpowiednio do przedmioiu córtytiłac1ii przez

3'

akredytowane jed nostki certyfikujące

/

jed nostki notyfikowane.

Karta katalogowa kazdego elementu złącznego zawierająca naZWę danego elementu, numer

rysunku, nazwę producenta' rysunek danego elementu, gabaryty, podsiawowe parametry'

WAZNE!
KaŻda karta katalogowa winna byc przyporządkowana do odpowiedniego nume ru pozycji (materiału/części)
tzn. numer pozycji, ktÓrej dotyczy karta katalogowa, naiezy bezńg!ędnie nanieść
na daną kartę
.
katalogową.
ii,
[',1

rJ
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s
UWAGA:
a) Certyfikaty/dopuszczenia przedstawióne przez Wykonawcę w ofercie muszą byi waŻne w dniu
składania ofert.
Doku menty Wymag an e w laz z przed

Pzy każdejdostawie:

1)
2)
3)
4)

dokument dostawy (WZ),
świadectwo jakości
dokumenty gwarancyjne,

wyrobu,

m

iotem zamówien

ia

:

:

deklaracja zgodności.

rn. il o.s

,.

.,::,rrlri'ie'*it'f

!J;|'ął!l

l,:l:lli.lsl-'t
)"

'..Ł::l!Ą!YCH

'rói

I,
\\
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WEGLOKOKS KRA J Sn. z o.o.
Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr

sprawv: PRZZI2626

Dostawa elementów
z o.o.

UWAGA

ly1nvch hydraulikistełowniczej dIa potrzeb WĘGLoKoKS KRAJ Sp.
KWK Bobrek_Piekary w 2021roku (grupa materiałowizss-,ll,1.

!

VVYPEŁNIoNY, WYDRUKoWANY i PoDĘĘĄryI
FORMULARZ OFERTOWY

lyEz9soBY
tlłleżvbótćffiDo
sKŁADANEJ
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RAJ
Załącznik Nr 2a do SIWZ

zAŁACz NIK

DO FORMULA

OFERTOWEGO - DODATKOWE

CZENIA

I

LENIA

1. Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty wspolnej kazdy Wykonawca składający
ofeńę wspolną oświadcza:

1) podałem cenę ofeńowąoraz stawkę jednostkową, ktora zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą poniesione
w celu nalezytego wykonania zamÓwienia,

2) akceptuję proponowany

przez Zamawiającego termin płatnoŚci wynagrodzenia

naleznego

na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kaleńdarzowych od daty wpływu
tat<iury do Zamawiającelo

wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' od-bioru przeómiotu zamowiónia potwierdion.io
przez Zamawiającego.
3) oferuję termin realizacji zamowienia oraz okres gwarancjizgodnie z wymaganiami SIWZ,
4) oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawn/crl i nie n jrusz"a praw osob trzecich,
5) oferowany przedmiot zamowienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w S|WZ szczegÓlnoŚci
w Szczegołowym opisle przedmiotu zamowienia oraz lstotńych-postanowieniach umowy,
6) zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia,_ w iym lstotne postanowienia, ktore
zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
7) zapoznałem się z wyciągiem z Regutaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o'o.
oraz
lnstrukcją
Wykonawcow, zamieszczonymi
https://dostawcL
Wcg]okoks.c9lgbĘ,oraz Że w przypadku zawarcia umowy, zapoznamosoby realizujące umowę poltrffi
Wykonawcy z ww. lnstrukcją.

-

dla

na

stronie

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 finansowejzapewniającej wykonanie2amowienia,
d) posiadam uprawnienia do wykonywania okreŚlońel działalnoŚci lub czynnoŚci związanej

z wykonaniem przedmiotu zamowienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnióń,

3. oświadczam,Że:
a) nie zalegam z uiszczaniem podatkow' opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

z wyjątkiem przypadkow' gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŻenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaściwego organu,
b) n!e znajduję się.w stanie likwidacji lub upadłościza wyjątkiem Wykónaw:cow, ktÓzy po ogłoszeniu
upadłoŚci zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŻeli układ nie pizewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
4. Działając w imieniu WykonawcyiWykonawcow występujących wspolnie oświadczam, że:

1)

jestem:*

tr

czynnym podatnikiem podatku od towarÓw

i

usług o numerze identyfikacyjnym

NlP:

....... i jestem uprawnionym do wystawiania faktur,

tr
2)

zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług.

moim właściwymurzędem skarbowym jest:
nazwa:
adres:

5.

w
*

posiadam status:*

tr
tr
tr
tr

mikro przedsiębiorcy
małegoprzedsiębiorcy
średniegoprzedsiębiorcy
dużego przedsiębiorcy

rozumieniu ustawy

z

w transakcjach handlowych.

dnia

B

marca

ZO13

r. o

przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom

wybrać właściwąopcję
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***oŚwiadczam,

ze informacje znajdujące się na stronie/ stronach
sta|owią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwejkonkurencji(Dz.U. z2O2Or.poz,1913),ij. spełniająłącznie
trzy warunki:
informacja ma charakter .. . . . .
'. (techniczny, technologiczny, organ izacy1ny przedsiębiorstwa
1
lub posiada wartoŚc gospodarczą),
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci.

...

l
?)
3)

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoŚc objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1
.......:.

.

4d2..
Ad 3 ..

6. oświadczam,żejestem związany ofeńą przez okres

60 dni'

Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymienione w pkt'
Nazwa nr dokumentu
nr strony w ofercie

1.

SIWZ

(oŚwiadczenia):

.....

2.....
3. ... ...
A

5.
6.

...
...

.

..

.

7.......
B. ... ...
9. ...
.

10. ... ...

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

(

LDo

)

(pieczęć i podpisy osoby/osob upoważnionych
d

***

o

re

preze ntow

an

ia Wyko n awcy)

jeżeli dotyczy
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy

1)

Wykonawca, a W przypadku oferty wspÓlnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)
2) Nazwa oferowanego wyrobu

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

4) Posiadane dokumenty, odniesienia

oŚwiadczam

z

pełną odpowiedzialnoŚcią, ze wyrob spełnia wymagania prawa polskiego

i

Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach gÓrniózych
w warunkach istniejących zagroŻeń'
2.

oświadczam, ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie

w

Unii

opakowaniu jednorazowym nie

podlegającym zwrotowi.-) lub oŚwiadczam, ze przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu
zwrotnym tj.: .....
..... **)
(jezeli dotyczy Wypełnia Wykonawca okreŚlając rodzaj opakowania)

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

(pieczęć i podpis/y osoby/osob upoważnionych
do re preze ntowa n ia Wy kon awcy)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYC

H DOSTAW

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

Nazwa i adres Wykonawcy
Data:

..

Przedmiot
zamówienia

Lp

Wańośó
zamówienia
netto zł
(nie dotvczv)

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

Pełna
nazwa

Odbiorcy
dostaw

Podmiot
wykonujący
zamówienle*
(w przypadku

korzystania

przez
Wykonawcę
z jego
potencjału)

Nr strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzający
nalezyte

wykonanie
dostaw)

Uwaga!

-

Przez wykonanie zamowienia nalezy rozumieó jego odbiÓr
W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisać
,,do nadal'', podając wartoŚc (nie d otyczy) zrealizow aneg o d otych c zas zamÓwienia.
Że

W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany
]
jest udowodnic Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi
oó ie-alizacii zamowienia,
w szczegolnoŚci dołączając w tym celu do ofer:ty pisemne zobowiązanie tych'podmiotow do oddania
mu do
dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykoniniu zamÓwienia

(pieczęc i podpisy osoby/osÓb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

t\

Ń

t
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WEGLOKOKS K

Sp. z o.o.

Załącznik Nr 5 do SIWZ
MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWIADczENlE WYKoNAWCY WsPoLNIE UBlEGAJĄCEGo
slĘ o ZAMoWIENlE

oŚwiadczam' że:

1)
2)
3)

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

(pieczęc i podpis/y osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofeńę.

t,
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Załącznik Nr 6 do S|WZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ S

z o.o.

Umowa
zawarta w

dniu

. ... w Piekarach Sląskich pomiędzy (dalej jako:

,,Umowa''):
WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o. 41-940 Piekary SlĄskie, 'ul. oen. j"''ójo z:Ęu<a,
zarejestrowaną
y Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział^Gospodarcży i wpisaną do Krajońego iRejestru sąoowego lgjestru Przedsiębiorstw pod nr KRS 000008061B,-NlP 653-ooo-4b-osl nróoru zżoosąóss,
ĘDo 000012274, wysokośc kap|tału zakładowego: 173.321.ooo,oo zł, .iń^ną W treŚci Umowy

Zamawiającym, W imieniu i na rzecz, ktorego działajĘ

1.
2.

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

a
Firmą:

zarejestrowaną W
... pod numerem KRs ...
podatnikiem VAT i posiadającą numer
identyfikacyjny NIP ...
., REGON
wysokoŚć ka pitału zakładowego PLN.,
zwaną w treściumowy ,,WykonawC€|'', W imieniu i na rzecz którego działają
1

2

s1.

Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1. ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa elementów złącznych hydraulikisierownicz"ial"

g9lrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. KWK Bobrek-Piekary w źozl róku

295-171.
2. oferta złoŻona przez Wykonawcę
3. Specyfikacja lstotnych Warunkow ZamÓwienia (SlWZ).

1grupa materiałowa

s2.

Przedmiot umowv
1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa elemeńtówzłącznycrl rlydraulikisterowniczej dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2O2i roku (grupa materijłowa 295-17)
2. Wykonawca oŚwiadcza, Że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.
3. Zakres świadczeniawynikający z niniejszej umowy jest toŹsamy ze zobowiązaniem zawartym
w ofercie Wykonawcy.

s3.

1.

WartoŚc Umowy nie przekroczy:

Cena i warunki płatności

1) WartoŚc netto ..........'..'''.... zł,
2) stawka VAT _ zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie real rzacJr umowy
2. Suma wartoŚci zamÓwień wystawionych przez Zamawi ającego nie moze przekroczyc wartoŚci um owy
Wańośćodebranego towaru, ktÓrą zapłaci Zamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie za mowtenta
3
Ceny jed nostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr.'.... do Um owy
4 Oferowa ny towar jest fabrycznie nowy, woln y od wad prawnych
i fizycznych i nie narusza praw
majątkowyc h osob trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofertą. W przypadku
wystąpienia przez osobę

h

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

ilt2 I

str. 22

Nr snrawv PRZZI2626

trzecią

5.

z

WEGLOKOKS

jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym

Sp. z o.o

z

naruszenia praw

autorskich, praw własnościprzemysłowej
.lub know-how przez przedmioi zimowienia, Wykonawca
zobowiązuje się przystąpiÓ do sprawy niezwłocznie
po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takze
ponieŚć wszystkie k9s1ty ztymzwiązane' wliczając w to koszty zapłacone przezZamawia"jącego
na
rzecz osob trzecich, ktorych prawa zostały naruszone.
WartoŚć umowy netto zawańej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego
zgodnie
z Regulaminem udzielania zamowień w WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o.' w tym lub aukcji
eleftrońiczne.1

(art.70kc) zawiera

6'

_
B'
7

wszelkie koszty, w tym: ewentualne opiaty celno-graniczne, koszty dostawy
do magazynow Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transportu
oraz koszty opat<owania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrod zenie
z tytułu realizacji umowy.
ZamawiĄący, pomimo dochowania nalezytej starannbsci''z -uwagi na cńarakter prowaozońó;

działalnościnie zapewnia realizacji umowy'w pełnym zakresie' w pizypaołu,
kiedy zrealizowana
faktyczna wartoŚc umowy netto będzie nizśza odwjrtoŚci netto umowy' Wykonawcy
nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowa*"."'i_tyt łu niezrealizowanej
częŚci Umowy.
W sytuacjach powodujących koniecznoŚc
towaru pzez Zamawiającego z winy \ĄĄlkonawcy,
'odbioru
Zamawiający obciązy \AĄlkonawcę kosztami transpońu
w wysokos"i poniesionój"płór.zamawia.iącego.
Dla okreŚlenia ilościoraz terminu dostaw, Zamawił1ący składac będzie Wykonawcy
stosowne

zamówienia. UwaŻa się

za skuteczne

Wy konawcy przez Zamawiającego

następujące iormy

i

sposoby przekazywania zamÓwień

:

1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamówienia w Portalu Dostawcy), lub

2) przesłanie zamÓwienia faksem lub
3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
9' W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamowienia publikowane będą
w,,Portalu Dostawcy'' co jest rownoznaczne z dostarczeniem zamowienia. operacja
ta połączona ;esi
z. automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowania zambwienja
na aoies poózty
elektronicznej Wykonawcy. Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek
Wykonawcy.
Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
10' Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykońawcy zamÓwień nie pozniej niz w
ostatnim dniu

obowiązywania umowy.

11. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionejfaktury. Faktury niespełniające
wymagań
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przez Zómawiajątego,
12. Faktury zarealizację przedmiotu zamowienia \ffykonawca wystawiac będzijZańawiającemu
w terminie
wynikającym z właŚciwych przepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwie rdzon e9 o przez magazy n Zamawiającego
13. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy
w sposob

rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposób zgodny z nazewnictwe. łoro*"nym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw i Usług (PKW|U), ponadto nazwa towaru na fakturze powinna byc
zgodna z nazwą asortymentu okreŚlonego w umowie i zamowieniu.
14. w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoizą solióirn{ odpowiedzialnoŚc wobec
Zamaw

iaj

ące

g

o

za r ealizację

p rz

ed m

i

otu

um

owy.

15 W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych należno-Ści jak izobowiązań odbywac
się będą
wyłącznie pomięd.zy Zamawiającym, a liderem ... t '...'...Rozliczónia pomiędźy człon*ómitonsbrc1lń
z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznycil uzgodnień, bez udźału
Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz lidera konsorcjum
wyczerpuje
roszczenia pozostałych członkow konsorcjum z tytułu naleznego wynagrodzenia zaiealiz2Ąę

przedmiotu umowy.
16. W przypadku umowy z Wykonawcami njetworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie
ustalają,
ze wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji
od stronywzajemnych ńalóznoscijak iźobowiązań
Towy
lak
odbywaÓ się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przeośtawióielem Wykonawcy
określonym
w ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozosiałymi podmiotami będącymi'Wykon"*""miz
tytlłu
realizacji umowy odbywac się będą w ramach ich wewńętrznych uzgodnień,'bóz uaźiałuzamawia1ąóego
a_ dokonana przezZamawiającego zapłata na rzecz ot<róslońego
wbfercie i/lub umowie przedstawicie-la
Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotow bę?ących Wykonawcami z tytułu
naleznego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

17. Fakturę nalezy wystawic na: WĘGLoKoKs knnl Sp. z o. o., 41-940 Piekary
Śląskie, ul. Gen.
Jerzego Ziętka z dopiskiem w treŚci - dot. KWK Bobrek Piekary, Ruch a_onreł i pizesłac
na
powyŻszy adres.

18' W.przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur
drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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19. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionejfaktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust. 1 1 , a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.

20. Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierac numer umowy, pod ktorym
umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonym przez zińawia1ącego
oraz numer zamowienia.
21. Wszelkie płatnościdokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.
22. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi do 60
dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyłluóża się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

23. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejnosci
na poczet
nalezności głÓwnejwskazanejw tytule przelewu (art. asi s 1 KC nie stosuje sięl.
24. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wsłazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na
fakturach.

25. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego nazłoŻonej u Zamawiającego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie p,-opr.ez złoŻenie Zamawiająceńu
faktury korygującej.

26. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚc głowna, naleznoŚć uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegolnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
niewaznoŚci.

27. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej

treści:

,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp'. z o.o',,'
28. ZapłaIa faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kaleńóarzowycrr óo daty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfakturypierwotnej.
29. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z cńwilą_doręczenia oŚwiadcźeni5 przez
Zamawiającego o potrącen iu'
30. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
31' Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizować płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatnoŚci, tzw' split payment.
32. Wykonawca oŚwiad cza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla
ktorego zgodnie zrozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' - Prawo bankowe (Dz. U. z2O20r.
poz. '1896 tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
33. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikow VAT

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony
z dnia zo sierpńlai997 r. brdynacji

do złozenia zawiadomienia, o ktorym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy
podatkowa (Dz. U. 22020.1325 tj.).

34. Zamawiający oŚwiad9za, Że jest czynnym podatnikiem podatku
identyfikacyjnym NIP 653 000 48 65.

35. Wykonawca oŚwiadcza,
identyfikacyjnym

NIP

od towarÓw

i

usług o numerze

Że jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o numerze
........ i jest uprawnionym do wystawiania faktur lub jesizwolnionym

podatnikiem podatku od towarÓw i usług

36. JeŹeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony'
37. Zamawiający oŚwiadcza, Że jego właŚciwym urzędem skaibowym jest: PlERWSZY MAZoWlEcKl

URZĄD SKARBOWY WWARSZAWE' UL. ALOJZEGO FELIŃSKiEGo 2A, o1-513 WARsZAWA.

38. Wykonawca oświadcza, Żejego właŚciwym urzędem skarbowym jest :'..
39. W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych wskazanyóh powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dókonania zmiany.'
40. Zamawiający oŚwiadcza, Że posiada status dużego przedsiebiorcv w rozumieniu ustawy z dnia
B marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniorrr rł transat<c.1ach handlowych.
41. Wykonawca oŚwiadcza, Że posiada
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoŹnieniom w transakcjach handlowych.
42. Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę okaŻdejzmlanie statusu, o ktorym mowa
w ust. 40,41 powyzej.
43. Przedmiot zakupu moze zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego' W takim przypadku Wykonawca pozostanie źob,owiązanv wzglóóeń zamawiaiącegó
w zakresie:
1) obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji,
2) obowiązkow w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie

status

3)
{,

(,!ł:

obsługi przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkow technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy,
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4)

odpowiedzialnoŚci z tyt' kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkow o
ktorych mowa powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postępbwaniu/umowie.
44. w pzypadku opoŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odśetekbędzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.

s4

1. Umowa obowiązywac będzie

2'

Termin obowiazvwania umowv

Zamowienie nie moze byc doręczone pÓzniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
dostaw
od daty wysłania zamowienia orogą eieitroniczną.

3. Termin realizacji

s5

1'Wykonawcaudz.ie]a.n"o,,.'......miesięcyliczącoddaty
przedmiotu Umowy do magazynu Zamawiającego'
_ dostawy
W
uzasadnionych
przypadkach Zamawiającv przeprowaóza postępowanie reklamacyjne.
?3' Termin zapłaty za dostarczone,
objęte postępowaniem reklamacyjilym towary, zostajó wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
4. W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym zwadą ukrytą, Zamawiający złoŻyWykonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jóst w terminie-oó s oni rońóc2ycn,'poo
rygoreń
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzielić Zamawiającemu pisómne.; oopóń,ieozi
czy reklamację uznaje i wskazac sposob jej załatwienia. Bieg terminu rozpoc.yna od dnió następnego
po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez 'Zamawiającego re1iamaqi

do Wykonawcy.
5

6

Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną

p_rzeprowadzone og lędzi ny w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiąziny jest dostarczyĆ, w terminie do 3

dni

roboczych od daty uzn-ania reklamacji, towar wolny od wad' pod rygorem ńaiiczenia kar umownych

zgodniezzapisamigl0.
7
8

W przypadku rozbiezności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŻe zlecic wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.

W

przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi

Wykonawca, ktory zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie d-o 3 dni roboczych od powzięcia

wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone prr"ź z.^awiającego

9.

w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami 1b.
$
Wysokośc kosztÓw badań okreŚli kazdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostac objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot Umowy.

s6

Badania kontrolne
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania w dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontroJnych zakupionego i dostarczonego towaru W zakresie jego zgoonosci
z deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi óńz w-yoanymi

2.
3.

certyfikatami przez'.
1) akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobow lub
2) akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratórium badawcze lub
3) laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencji wydane przez jednostkę uprawnioną
do certyfikowania wyrobÓw, uprawnione do badania towarow śtańowiących pizedmiot umo*y.
_
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw oti1{tycrr kontrolą.
Pobranie probki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dnij 'roboczym licząc od daty
zawiadom ien ia Wy konawcy d rogą faksową u b elektron iózną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
'1) rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,
2) numerze dowodu dostawy partii materiałÓw lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzeń
podlegających badaniom kontrolnym
3) magazynie, w ktorym zostanie pobrana prÓbka towaru,
l

4) terminie pobrania probki do badań kontrolnych i jej wielkości wskazując jednoczeŚnie Jednostkę,
ktorej zlecono ich przeprowadzenie.

Za oznaczenie i zabezpieczenie

4

reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposób uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada zamawiający'
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobńraniu prÓbkitowaru do badań oraz jejoznaczenia

w dogodny dla niego sposÓb.

\AĄlkonawcy

i

organizowanym

t,
Al!

Liil

i

Zamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
pzeprowadzanym pzez specjiliśtycznąjednostkę badawczą, o ktÓrej
mowa w ust' 1.
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5. Z pobrania probki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawierający,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktÓry podpisują:
1) Kierownik D1iału Gospodarki Materiałowej iMagazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
6' ProtokÓł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. orygin ał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonari.y o'o".ny przy
fóoieraniu prooót
towaru do badań.
7
W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu probki towaru
do badań,
protokoł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporzą'dza się bez jego pódpisu,
a Wyi<onawcy nie przysługuje
prawo wniesienia zastrzeŻen dotyczących sposobu jej
fiobierania'
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymieniońej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem
odbioru
wskazującym datę odbioru, ilosc i nazwę pzekazanego do badań tońaiu
oraz nazwisko i imię osooy
odbierającej probkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktorej mowa W ust.
1 opinii
stwierdzającej niezgodnoŚĆ prÓbki towaru z Wymaganiami określonymi
ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, orJgą elektroniczną'
10. W grzypadku wystąpienia okoliczności, o ktorycn ńowa"w ust. 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie,
licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilości rownejwielkoŚci
nierózchodowanejdostaw, o ktÓrej
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami
$ ł0,
z zastrzeŻeniem ust. 1 2,

'

8'
9'

ń

2) \ĄĄlkonawca, na-podstawie

faktury wystawionej przezZamawiającego, ponosi koszty towaru zuzytego
do

badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprówadzającego

oóo'ań oraz icń pzeprowaozenla
iwydania opinii,
3) Zamawiający moze zlecic, powtÓrne badania kontrolne probki tozsamego towaru z losowo
wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego Oddziaiu,
4) Wykonawca ponosi koszty towaru zuzytego do powtornych badań, o ktorych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania óraz ich prz"p'o*ód zenia iwydania
opin"ii,
niezaleznie od uzyskanych wynikow,
5) dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą,

11'
12.

o ktÓrej mowa w ust. 1 mogą stanowic przesłankę do odstąpienij od umo*y z przyczyn lezących pó
stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą paitię towaru'
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycżnejjebnostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transpóitem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednósi-ki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częściowo lub całkowicie rozchodówanego zmagazynu oraz podjęciu

przezZamawiającego decyzji o demontazu iwytransportowaniu tońaru

z

d'ołrr kopalni,

iosźtimi

wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przez Zamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztow
13. Wczasie realizaqi umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do pźeprowaozóńia, w uzgodnionym

z

14.

i

Wykonawcą umowy terminie zakresie, audytu warunków techniczno organlzacyjnycrl
oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z posiadany mi przez Wykonawcę certyfikatami. -- '
Waudycie, o ktorym mowa w ust. 13, oprÓcz upowaznionych frzedstawicieli'Zamawiającego mogą
uczestniczyc, na zaproszenie Zamawiającego, rowniez przedstawiciele akredytowańej
ieonosir<i

certyfikującej.

s7

1

2

J.
4.
5.
6.

7

8.
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Obowiazki Wvkonawcv
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmrot zarnÓwienia zgodny ze złoŻonąofertą.
Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego
wzez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06'00 oó lg.oo, chyba, ze
uzgoóniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawiającemu W opakowaniu zwyczajówo przyjętym
dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamowienla transportem własnym i na koszt własny do WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - piekary, Ruch Bobrek.
Towar winien byc oznakowany W sposob umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadow niebezpiecznych
powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałow dostarczony ch przezwyi<onawcę.
Kosziy odbńru
powyzszych odpadow ponosi Wykonawca.
Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania ńaleŹytej
staranności,
z uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci nie zapewnia realizaĄi zamowieńia
w_iełnym zakresie'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmia.ny.iloŚci zamawianych towarÓw
*
pozycji asortymentowych iskładania zamÓwień według ,."c'y*i.ty.h
potrzeb '"ń"ćń-poszczegÓlnych
zzastrzeŻeniem,

i

j

I
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ze całkowita wartoŚc dostaw nie przekroczy wartoŚci umowy orazŻe ceny jednostkowe poszczegolnych
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie.

9' o

przygotowaniu towaru do dostarczenia, Wykonawca zobowiązuje się powiadomic Zamawiającego
z odpowiednim wyprzedzeniem.
10. Braki w dostawach towaru' Zamawia!ący zobowiązany jest podaĆ Wykonawcy do wiadomoŚci pisemnie,
faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni-róboczych od ich ujawńienia. Wykonawca
winien
w ciągu 3 dni roboczych od powiadomieniaza1ąÓ stanowisko, co do brakow w towarze.
11. Jezeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym teiminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał
za
niedostarczony.

12' Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawiającego z kazdą partią wyrobow sporządzone W języku poisklm dokumenty, potwierd"zające
spełnienie przez

dostawy wymagań okreŚlonych'irźezZamawiającego:
'przedmiot
rzy każd ej d ostawi
e/ usłu d zel+ebgełełudgłrllan$ :
1. dokument dostawy (WZ),

P

2'
3.
4'

świadectwo jakoŚci wyrobu,
dokumenty gwarancyjne,
deklaracja zgodnoŚci

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLoKoKSKRAJ Sp.
z o.o.
dowodow dostaw oraz dołączania wydrukow do kazdej realizowanej óostawy.
']3 Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczbny jest w cenę towaru.
14. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwroinych własnym transportem i na własny
koszt.
15' Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elóktroniczną o mozliwoŚci odbioru opikowan
w terminie:
1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy pozostałych opakowań - (jeŻeli dotyczy)

2) do

180 dni od dnia przyjęcia towaru

dotyczy)

-

dotyczy bębńow po linach, i'antacn iprzówodach- (jeŹeli

16. JezeliWykonawca po upływie 70 dniod dnia powiadomienia o mozliwoŚciodbioru opakowań
zwrotnych,
nie dokona ich odbioru' Zamawiający ma prawo:

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

na koszt

Wykonawcy,

s8

1'
2.

Obowiazki Zamawiaiaceqo
Zamawia1ący zobowiązany jest do wystawiańń zamó'^/EńJtÓre będą podpisywane lub przekazywane
?". podpisu (w przypadku zamówień elektronicznych) przez óśoby jpowaznione ze śtrony
Zamawiającego.
ZamÓwienie winno określac:
identyfikatory umowy,

sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia

2
3

4
5

6)
7)
8)
9)

3. Ze
4'

datę i numer zamÓwienia,
przedmiot zamÓwienia,
iloŚci i jednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogÓlną wartoŚc netto zamowienia'
termin realizacji zamowienia,
miejsce dostawy,

strony Zamawia|ącego osobą odpowiedzialną

za

realizację umowy

w zawartej umowie lub branzysta sporządzalący zamowienie.

są osoby

wymienione

Zabezpieczenie Środkow technicznych związanych z rozładunkiem i magazynowaniem.

se
Zakres rzeczowyzgodnie

.
s10

Karv umowne i odszkodowania
W 1azie niewykonania lub nienalezytego wyxońinla urnow1
1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacic Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokoŚci 10% wartości netto niezrealizowanej częś_ci umowy, gdy Zamawrający
odstąpi
od umowy z powodu okolicznoŚci, za ktore oópowiada wykónaiłóa,
w
przypadku
tym
nie ma zastosowania lit. b i lit. c w zakresie zamowien niezrealizówanych
do dnia odstąpienia od
umowy,
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b) w wysokosci '10% umownej wańości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej
częŚci zamowienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktÓró
odpowiada Wykonawca,
c) w wysokoŚci 0,2% umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo w zamÓwieniu, nie
dostarczonego w terminie za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki lićzony do dnia dostarczenia towaru,
przy czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%. W przypadku

definitywnego braku realizacji zamÓwienia lub jego częŚci, w sytuacji goy nie odstąpiono óo
u'owy,
kara umowna rowna jest wartości niezrealizow-anegó zamowienia. Źa oetinitywńy brak realizaći,l
zamÓwienia lub jego częściuznaje się w szczegolności oŚwiadczenie Wykonawcy ó
odstąpieniu oó
realizacji zamowienia lub jego częŚci oraz sytuację, w ktorej kwota kary ómownej_z tytułu
żwłoki
w realizacji zamowienia lub jego częściosiągnie wartoŚć ńiezrealizońanego zjmÓwienia
lub jego
częŚci.
d) w wysokości 0,2% wartościnetto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty
zwłoki w jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o których mowa w $ s usi.'g, dzień

e)

w wysokoŚci

0,2% wańości netto podlegającego wymianie towaiu za 1azoli o7ienlwłori
wś9us!l]W-qi'az W $ 6 ust. 1o pkt1),
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacic wyt<onawcy k-ary umowne:
a) w wysokoŚci 107o umownej wańoŚci netto towaru okróŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanym
zamÓwieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamowienia z powodu okoliczności, za ktÓre
odpowiada
Zamawiający,
b) w wysokoŚci 0'1% umownej wartości netto zamowionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opoŹnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamowienia, Zamawiający uprawniony jest
do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych iloścodpowiada ilosci towarÓw, źóostarczeniem ńtorych
Wykonawca się opoznia. W przypadku, gdy zakup towarow zostanie dokonany za cenę wyŻsząoo cóny
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciąŻy Wykonawcę róznicą pomięozy leną, pó
13kiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującąw umowie.
Zamawiający niezaleznie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych do wartoŚci faktycznie' poniesionyc-h strat oraz uiraconycń
(w przypadkach okreŚlonych

2.
3.
4'
5.

korzyŚci.
W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowic będzie nota księgowa'
Zadatę dostawy partiitowaru strony przyjmują:
1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wśzystkieinformacje niez6ędńe dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub
2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją

ZamawiĄącego, przekazaną Wykonawcy

lu

b

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

6.

potwierdzoną w sposob opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar umownych, o ktorych mowa w ust. '1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, ktora wystawiła dane zamowienie.

s 11
odstapienie od zamówienia

1'Wsytuacji,kiedynieodstąpionoodumow@eodstąpicodrealizacjizamÓwienia

2.
3.

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy i naliczyc 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 przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawiy o odmowie wymiany partii towaru, co
_ do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
3) gdy kwota kary um9wnejz tytułu zwłoki w rozpatzeniu reklama-cjiwyliczona zgodnie z 10 ust'1 pkt
$
1 lit. d, osiągnie 10% wańości reklamowanego towaru,
4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłokiw dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie
z s 10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10%wartoŚci reklamowanegotowaru,
5) nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta 1owarow, W iloŚci wyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamówieniu, z ktorych dostarczeniem \Ą&konawca się opoznia.
odstąpienie Zamawiającego od realizaĄi zamowienia z przyczyn lezącycil po stronie Wykonawcy
Zamowienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dia przekazywania 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. -

t
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1.ZamawiĄącemuprzysługujeprawoooś@unc(odteraz)wprzypadkunaruszenia

^
2'
3'

przez Wykonawcę przepisow prawa, skutkujących powśtaniem Zagrozenió oózpieczeństwa
mienia
ZamawiĄącego lub zdrowia, zycia pracowników. Prawo to Zamawia;Ęcy moze wykonywaÓ
w
ciągu
30
dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniU przez 'Wykońawcę przepisow prawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawóy przysługule
wynagrodzenie
nalezne mu z tytułu wykonania częściumowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jeónostronnego odstąpienia od
umowy eX nunc (od teraz)

w przypadku:
1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności
lub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakłaóają
óbowiązek icń posiaoania
Zamawiającemu przysługuje prawo wypbwieb."nia umowy eX nunc (od
teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, określónego W odrębnym
oŚwiadczeniu,
w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego,
powodujących możliwoŚć wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw prod'ukcji
luó'pótenc1ału ludzkiegoió
samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych u'o*ą.
2) zmian w strukturze organizacyjnejZamawióJącego, st<utt<u.;Ąóó.;tym, ze świadczenie
objęte umową
nie moze być zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia
przyczyn leŻących postronie
Wykonawcy, przy czym za'.

z

a) niewykonywanie zamowienia rozumie się wielokrotne uchylanie Się przez Wykonawcę
od realizacji umowy w całoŚci lub w części
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamowienia w sposob
niezgodny ze sposobem okreŚlonym w umowie, skutkująóym [y', iz uzyskany efekt
realizacji
zamÓwien ia jest n ieprzydatny do kon kretnych celow planowinych pr.ez ź^mawiającego.

s13

1.WykonawcaiZamawiają"u,ooo*iffinychdanychosobowych,wzwiązku
z

2.
3.
4.

realizaĄą dostaw, wtymdostosowania organizacyjnych i-technicznych środkÓw oóhrony danych
osobowych przeMv-arzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w szczególnóści
z ustawą zdnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowyón pz.U.2O1g'1781tj. z dnia 19'oó.2o19)'
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia2ż kwietnia 2016r'
w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przefruarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5l46lwź.
Wykonawca iZa.mawiaiący zobowiązani są do siosowańia wytyóznych lub interpretacji, wyda nych przez
polskiorgan nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący siĘ ocrrróną danych osonowyc'rlootyczącycn
przetvvarzania i ochrony danych osobowych.
Wykonawca i Zamawiający oświadcza1.ą, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieliStron postępowania o udzielenie zamowienia/umowyznają pizepisy
dotyczące ochróny
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawnia;ióe oo pizetw'arzania danycń
osobowych.

Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane wzwiązku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy zostiną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu u.mowy i tak długo jak jest to niózbędne lo.ie1 reaiizab1i, po
ty'
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawńienia roszczeń Stron umowy'
"

s14

Zgodniezart'131s-t^1,.u,.',pejskiegoiRady(UE)2o16l67g
z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w żuiiązt<i z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danyóh oiaz uchylenL dyrektywy g5l46lw1
1ogolne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.11g'1), .*ańego oile1 nooo,
zanaiuiaiĄcy
informuje, iŻ:
1' Administratorem danych osobowych Wykonawcy jes] WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o', z siedzibą
w

2'

N

\j
\J
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Piekarach Śląskich
ul.-g-en. L. ziętr<a, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego pr1?| ^(41-940)-przy
Rejonowy
W
Gliwicach, X Wydział Gospodarcźy Krajowego Rejestru
Ę
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiych, poo"tnikl"'
od towarÓw
ll_.|"g posiadającym.numer identyfikacji podatkbwej NlP 653-000-48-ó5, n'rcoru,zzo034633; BDo
000012274, e-mail. sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl
zwany dalejAdministratorem.
Dane kontaktowe lnspektora ochrońy Danych ósobowych i' węot-oxoKs
KRAJ Sp. z o'o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: ioO@weglokokskraj.pl, tel.
32 T jB 1667

0l l',
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3.

4.

5'
^
6'

7

'

B'
9'

Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyc reprezentantow
Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow'
Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania anali.z..rynkowych, opra.cowywania strategii i prognoz oraz promowania'produktow
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodienia i winoikac1i
należności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego * łt.
6 ust. 1 lit. f) RoDo'
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieź oo wykonania
ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczógÓlności z ustawy podatku
ó
oocńooówym
od osob fizycznych i prawnych, ustawy pr9wo góologicznei gornicze' ustańy
[odeks karny, ustawy
kodeks cywilny' oraz ustawy o rachunkowości nJpods'iawie art. 6 ust. 1 lit' c)
RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związany:m
i iealizaqąpowyzszych
celow' Administrator moze udostępnic dane Wyńońawcy osobowe innym
odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz dora-dztwa' óane będą równiez udostępniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym,
z r<toryńi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu pizetwarzania danych osobowych,
w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe . Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamowienia
a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzecho*y'"ń"
zgodn ie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawó do przenoszenia
danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.

Wykonawcy mają prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych
w WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o. o.: adres; 41-9o5 ńytom, ul. Konsiytucji ź6adres e-ńail:
iod@weglokokskraj.pl , tel.32 718 16 67 lub do Prezesa Urzędu oinrony oanyórl ósobowych,
ul. Stawki
2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwarzanie Pani/Pana d'anych osobo*y"ń narusza przepisy
RoDo.
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Naczór wvn ikaiacv z zarzadzen ia środowiskoweqo

WtrakcierealizacjizamowieniaWykonawcaiaprzepisowprawnych

w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla Wykonawcow oboriiązującej w
KRAJ Sp. z o.o',zamieszczonej na stronie https://dostówcy-weglokoks.coig.bizl.

węcloxors
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Zasadv etvki
1. Wykonawca oraz Zamawiający nie moze narusrae poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy łakze pracownikow,
'
przedstawicieliWykonawly
oraz innych osÓb działających w jego imieniu lJb n; jego rzecziodnosi się
w szczegolności do zachowań, ktÓre mogą prowadzic do:
1) popełnienia przestępstw okreŚlonych W art' 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika 2OO2r'
o odpowiedzialnoŚci podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod grożbą
kary
(Dz.U. z 2019 r., poz. 628),
2) popełnienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22020 r. poZ.1913 tj,).
2. Wykonawca oraz_Zamawiający winien zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą
zadnej darowlny'lub
prowizji; jak rÓwniez nie' zgadzały się i nie zgodzą się nó zapłatę 'prowizji pricownikowl
lub
przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania'i/lub umoWą'
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WE GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o

ktore Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem Umowy przetwarzane,
ani tez
k9rvgowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac' jako
foufnej' zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktora:
'1) była zgodnie z prawem znana
Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
2) została bez zadnych ograniczeń
żakresie" poutnosci prz.ekazana $r.", Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub.w
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez

4'

naruszenia niniejszej klauzuli

poufności.
Ujawnienie informac1i stanowiących tajernnicę przedsiębiorstwa jest
takze dopus zczalne
w następujących sytuacjach:

5'

1) Wykonawca moze w razie potrzeby dzielic się informacjami
związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizacjĘ ninie1szó1 J'o*v'
z zastrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcow;
2) wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy
i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

3) Wykonawca moze ujawniac informacjó na źądanieorganow państwowych,
gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika z przepisów prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust' s, podńioty, i.tor" pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci'
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane iinformacje uzyskane
w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw- Zamawiającego nib
zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione ani w ózęsci, ani w całości,o ile nie wynl[a
to z innych postanowień
lmowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji , z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
Wykonawca zobowiązuje się do zas1ósowania-skutecznych środkow technicznych
i organizacyjnych
'prźeo
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych infórmacji i danych zabózpiecziiąc
;e
nieupowaznionym dostępem, uszkodzeniem i/lub ńieuprawnioną modyfi'kacją
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Siron zasady póutnosói Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych t<o-oeksu cywilnego.
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Wtrakciewykonywaniaumowy.o,ousyustawyzdnia5sierpnia2O1Or.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.

z2Ojg

r. poz. Z4\tj.).

s1e

Siła wvższa
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Strony są zwolnione z odpowiedzialności za nlewyt<onanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezelijej
realizację uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.

Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci.na stałe Lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec
ani

przeciwdzia łać przy zachowan iu nalezytej stara n noŚci.
Przejawami siły wyzszej Są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powodz, trzęsienie ziemi itp.,
b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
c) powazne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu, - '

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci
stanowiącejsiłę wyzszą, o czasie jejtrwania iprzewidywlnych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznoŚć siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni,
realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu-o okres trwania
Zmianatermińu
frzeszkody.
realizaĄi umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
Nadzór isLj8roun""i"

1.ZestronyZamawiającego-osobą/@miorazodpowiedzialnymizanadzornad
::n:':t:
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terminowością
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Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

ol

i:

o,rź, sprawowanie nadzoru

i ;."o"il,T,?'|*"znionv'i

nad

realizacją

oiaz oopowiedzialnymi za nadzor nad
str. 31

Nr sorawv: PRZZ|2626

tel

3. zńi"r"

WEGLOKOKS

....

o.ob ;J;"*i"dtll"inu"n

Sp. z o.o.

.. e- mail

;y;"g; io,'y aneksu o przeprowadzonej zmianie
';za .;o'"*T?J
realizację umowy,-Wymagine jest pisemne powiadomienie drugiej

w zakresie osob odpowiedzialnych

strony umowy.
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Postanowienia końcowe
1
.')

Ewentualne sprawy sporne' Strony zobowiązują się rozstrzygac polubownie
w drodze negocjacji
bezpoŚrednich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo

do wskazania terminu realizacji dostawy

niz okreŚlony w umowie.
w zamowieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,

pozniejszego

1) po
2)

przekazaniu zamowienia, dla zamowień przekazywanych drogą
elektroniczną poprzez
o zmianie terminu realizacji zamowienia wysłańą e-m"li"m wskazującą inny niz
pienłotny termin realizacji. W kazdym przypadku mózli*a jest zmiana
termińu' reaiizaĄi
zamÓwienia po przekazaniu oŚwiadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem
informację

lub e- mailem.
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W przypadku braku mozliwoŚci polubowne.go rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
p_zez sąd własciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany-ie:t, aby wszystkie czynnośiiiwiązane z koniecznościąbezpoŚredniego
zwrocenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. (w tym m.in. uzyskanie akcepLcji,'przekazańe
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień)', a lakŻe *.7yiti,i"ń
czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLóKOKS'KRAJ sp. z ó'o. wynikijących
zzawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę, z powiadomieńiem'osóoy
pełniącej nadzor nad realizacją umowy Ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oswiadcza, ze pod rygorem. natychmiastóńego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będźie zatrudniac w jakiejkolwiek -form]e
pracownikÓw WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych
z realizacją
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikow Zamawiająiego, wykónujących nź ,róc. firm obcyóh
czynnoŚci, ktore na podstawie przepisow prawa pracy uzasadniają uoziólenie pracownikowi przez
pracodawcę zwolnienia od pracy' odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
przez Zamawiającego wiedzy o powyzszych okolicznościach.
W sprawach nieuregulowanych do umow stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnejw postaci aneksu do Umowy.
Um_owa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu
dla kaŻdej
ze Stron.
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