WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Nr sprawy: PRZZ /

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
DLA POSTĘPOWANIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 414 000 euro
I.

Zamawiający:
WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:
0000080618
adres strony internetowej: www.weglokokskraj.pl
Sposób komunikowania się z Wykonawcami został określony w dalszej części SIWZ.
NIP: 653-000-48-65
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 730 do 1530
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weglokokskraj.pl/pl/nasza-firma/dostawcy/profilnabywcy

II. Informacje podstawowe:
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą - Prawo zamówień
publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem
udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. zwanym w dalszej części SIWZ
Regulaminem.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zadania. Składana
oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy dwóch zadań.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez
podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem jej zakresu, zgodnie
z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
2) Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla
SKARBEK dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
z podziałem na zadania:
 Zadanie nr 1 - dla KWK Bobrek,
 Zadanie nr 2 - dla KWK Piekary
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w tzw.
Ślepych kosztorysach, które stanowią integralną część Załącznika nr 1 do SIWZ i dostępne SA
w formacie PDF na stronie internetowej WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w profilu nabywcy.

IV. Termin realizacji zamówienia i warunki gwarancji
1. Wymagany okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia
2016 r., przy czym dostawy kompletnych nowych linii paczkowania mają nastąpić
w następujących terminach:
1) dla Zadania nr 1 – do dnia 31 grudnia 2015 r.
2) dla Zadania nr 2 – do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska

Strona 1

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

2. Wymagane warunki gwarancji:
1) na obiekty budowlane - minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru
zadania i przekazania ich do eksploatacji,
2) na maszyny i urządzenia linii technologicznych do paczkowania wraz z urządzeniami
załadowczymi oraz pozostałe urządzenia i instalacje - minimum 24 miesiące, licząc od dnia
protokolarnego odbioru i przekazania urządzeń do eksploatacji Zamawiającemu.
3. Usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a wynikających
z winy Wykonawcy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy na podstawie oddzielnych
protokołów.
4. Wykonawca powinien zapewnić 24 godzinny bezpłatny serwis gwarancyjny w pełnym
zakresie w okresie gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części
zamiennych. Wymienione w ramach gwarancji podzespoły oraz elementy maszyn i urządzeń
zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia.
5. W przypadku braku własnego serwisu w ofercie należy wskazać, kto będzie pełnił serwis
gwarancyjny z podaniem dokładnych danych adresowych i kontaktu telefonicznego oraz email.
6. Wszystkie koszty związane z wykonaniem usług gwarancyjnych m.in. koszty dojazdu
serwisantów i transportu części zamiennych do Zamawiającego, będą po stronie Wykonawcy.
7. W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych
przeglądów zgodnie z DTR.
8. Prowadzenie usług serwisowych po upływie okresu gwarancji może odbywać się
na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej.
9. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych
przez okres minimum 10 lat po upływie gwarancji.
10. Zamawiający wymaga zapewnienia całodobowego serwisu urządzeń, także w dni wolne
od pracy, w okresie gwarancji oraz podjęcia czynności naprawczych do trzech godzin
od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii urządzeń.
11. Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania
spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
12. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
a) Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, tj. co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające
robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości netto nie mniejszej
niż 2 000 000,00 PLN – łącznie dla Zadań nr 1 i nr 2, z których co najmniej jedna robota
miała wartość większą niż 900 000,00 PLN netto.
Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia Zamawiający rozumie roboty związane z budową i/lub przebudową i/lub
modernizacją obiektów przemysłowych w zakładach wydobywczych. Zakres robót, o
których mowa w zdaniu poprzednim winien dotyczyć branży budowlanej, instalacyjnej,
elektrycznej wraz z systemem zabezpieczeń.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych robót w walutach
obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP
ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym roboty wykonano, a w przypadku robót
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wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia
poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.
W związku z powyższym wartości wykonanych robót określone w walutach obcych należy
wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
b) Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali/wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia tj. wykonali/wykonują co najmniej
dwie dostawy wraz z zabudową i montażem systemów automatycznych linii paczkowania
węgla lub innych materiałów sypkich dla kopalń, z których jedna miała wartość netto nie
mniejszą niż 800 000,00 PLN - łącznie dla Zadań nr 1 i nr 2,
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych dostaw w walutach
obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP
ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw
wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia
poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.
W związku z powyższym wartości wykonanych dostaw określone w walutach obcych
należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego;
2) dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to znaczy:
Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji zamówienia
sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia;
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
a) Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
z
2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ) w następujących specjalnościach:
1/ uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej – dla co najmniej jednej osoby,
2/ uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym
zakresie – dla co najmniej jednej osoby,
3/ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej (kierownik
budowy) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń - dla co najmniej dwóch osób, z których co najmniej jedna
powinna wykazać się doświadczeniem zawodowym to znaczy: osoba ta winna wykazać,
że pełniła w okresie ostatnich 5 lat przed terminem złożenia ofert co najmniej 2 razy,
każdorazowo przez okres minimum 5 miesięcy, funkcję kierownika budowy nad
realizacją robót budowlanych,
4/ uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - dla co najmniej
dwóch osób,
5/ uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń – dla co najmniej jednej osoby,
6/ uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń – dla co najmniej jednej osoby,
Ww. osoby powinny przynależeć do właściwej izby inżynierów budownictwa;
b) Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami do wykonywania
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne
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i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196) i wynikającymi z niej rozporządzeniami
wykonawczymi - w niżej wymienionej ilości:
1/ co najmniej dwie osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” pkt. 2, 3 i 10
uprawniające do zajmowania się eksploatacją i montażem urządzeń, instalacji i sieci
elektrycznych o napięciu znamionowym zarówno do 1kV jak i powyżej 1 kV
na stanowisku eksploatacji i dozoru oraz stwierdzenie kwalifikacji osoby kierownictwa
lub dozoru wyższego w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń na powierzchni w
podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny - zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628),
2/ co najmniej dwie osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D” pkt. 2, 3 i 10
uprawniające do zajmowania się eksploatacją i montażem urządzeń, instalacji i sieci
elektrycznych o napięciu znamionowym zarówno do 1kV jak i powyżej 1 kV
na stanowisku eksploatacji i dozoru oraz stwierdzenie kwalifikacji, uprawniających
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (o napięciu znamionowym
do 1kV i powyżej 1 kV) na stanowisku dozoru stwierdzenie kwalifikacji osoby
kierownictwa lub dozoru średniego w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń na
powierzchni w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 275, poz. 1628),
3/ co najmniej jedna osoba o stwierdzonych kwalifikacjach do zatrudnienia w charakterze
kierownika działu bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny do nadzorowania wykonania powierzonego
zadania.
4/ co najmniej dwie osoby na stanowisku dozoru posiadająca ważne kwalifikacje
potwierdzone świadectwem G-1„D” w zakresie : obsługi , konserwacji , remontów,
montażu , kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci pkt. 2 , 5 , 7 , 9 i 10
z załącznika nr 1 (Rodzaj urządzeń , instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest
wymagane posiadanie kwalifikacji) stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),
5/ co najmniej dwie osoby na stanowisku eksploatacji posiadającymi ważne kwalifikacje
potwierdzone świadectwem G-1 „E” w zakresie: obsługi , konserwacji , remontów,
montażu , kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci pkt. 2 , 5 , 7 , 9 i 10
z załącznika nr 1 (Rodzaj urządzeń , instalacji i sieci , przy których eksploatacji jest
wymagane posiadanie kwalifikacji) stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
6/ W/w osoby powinny posiadać aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP,
przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG
zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane
ubezpieczenia.
c) Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje i
uprawnienia
do
wykonywania
prac
przy
urządzeniach
mechanicznych
i elektroenergetycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
i
instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 z późn.zm.) w zw. z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca
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2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub ustawą - Prawo geologiczne i górnicze wraz
z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia oraz wynikającymi
z Prawa budowlanego i Prawa energetycznego w ilości niezbędnej dla wykonania
w terminie przedmiotu zamówienia, w tym z uprawnieniami:
1/ spawaczy autogeniczno-elektrycznych – co najmniej dwie osoby ,
2/ spawaczy elektrycznych do spawania konstrukcji budowlanych – co najmniej
dwie osoby,
3/ do montażu urządzeń elektrycznych – co najmniej dwie osoby.
Na potwierdzenie ww. warunków Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez
Wykonawcę osobą(ami) posiadającą(ymi) łącznie większą ilość niż jedną z wyżej
wymienionych wymaganych kwalifikacji / uprawnień.
Zamawiający dopuszcza posiadanie kwalifikacji/uprawnień równoważnych dla wyżej
wymienionych osób, tzn. wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów o ile nie utraciły
one swojej ważności w aspekcie zmiany stanu prawnego.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
nie mniejszej niż 900 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową
w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu
NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert;
5) niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
6) nieznajdowania się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy
po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
Ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie
spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawców, a wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów.

VI. Dokumenty i oświadczenia przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenia zamówienia:
Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złożone na druku Formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
2) oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu
z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w stanie
likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dla Wykonawców, którzy prowadzą
działalność na podstawie innych dokumentów - ten dokument;
3) oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
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decyzji właściwego organu podatkowego – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
4) oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
5) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, i 4 składa dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w punktach 3,
4 i 5 stosuje się odpowiednio.
Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę mają być składane w formie oryginału
lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osoby
upoważnione do jego reprezentowania. Ponadto, dokumenty sporządzone w języku obcym
muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. Dokumenty i oświadczenia w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Formularza
ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do
SIWZ oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców zgodnie z Załącznikiem Nr 3.1 do SIWZ oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ,
5) oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
6) dokument, wystawiony i podpisany przez pełnomocników producenta oferowanej
w postępowaniu kompletnej automatycznej linii paczkowania węgla, o zapewnieniu dostaw
dla potrzeb realizacji przedmiotowego zamówienia, w terminach wskazanych przez
Zamawiającego w cz. IV ust. 1 pkt 1 i 2 SIWZ
7) dokument potwierdzający dokonanie wizji lokalnej na terenie kopalń Bobrek i Piekary
w związku z niniejszym postępowaniem – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
VIII. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym w Załączniku nr 1, Zamawiający wymaga również dołączenia do oferty:
1) wykazu spełnienia istotnych parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia
określonych w Załączniku nr 2.1 do SIWZ.
2) dokumenty określone w cz. III ust. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ.

IX.

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną
z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym
pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki
muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców lub osoby
reprezentujące poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć:
1) pełnomocnictwo, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawców,
2) dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, nie zalega
z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia złożone
indywidualnie przez każdego z Wykonawców, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki
dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolności finansowych spełniają łącznie i na tą okoliczność załączyć wymagane
dokumenty. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można
przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
6. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem jaki stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,
2) wypełniony druk Wykazu spełnienia istotnych dla zamawiającego parametrów Technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia jaki stanowi Załącznik nr 2.1. do SIWZ
3) oświadczenie o zapoznaniu się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień
w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
4) oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ oraz przyjęciu bez zastrzeżeń jej postanowień,

Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska

Strona 7

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

5) oświadczenie o zapoznaniu się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie
www.weglokokskraj.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy osoby realizujące umowę
po stronie Wykonawcy zostaną zapoznane z ww. Instrukcją
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć w jednym egzemplarzu wyłącznie
w formie pisemnej.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim,
a dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język
polski i wraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty .
5. Oferta powinna być zaopatrzona w spis wszystkich przedkładanych dokumentów i oświadczeń
(załączników).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać: adres do korespondencji, numer telefonu,
numer faksu oraz adres poczty elektronicznej.
7. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
8. Upoważnienie do podpisywania oferty i do występowania w postępowaniu
w imieniu Wykonawcy należy załączyć do oferty w oryginale lub musi wynikać z przedstawionych
dokumentów.
9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być naniesione
czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
10. Wskazane jest aby zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane. Oferta powinna być
zszyta 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 być
złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub przez osoby upoważnione do jego reprezentowania,
13. Dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówień wymagań
określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania
ofert.
14. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
15. Cena ofertowa musi być określona w PLN, podana w tabeli formularza ofertowego, jako cena
netto i brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ.
16. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba,
że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
terminem składania ofert.
18. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Komisja Przetargowa
umieszcza na stronie internetowej. Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska
zawartego w SIWZ.
19. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy kryteriów oceny
ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Dokonaną w ten sposób modyfikację Komisja Przetargowa umieszcza na stronie internetowej
20. Jeżeli Wykonawca zamierza zamieścić w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503
z późn. zm.) nie później niż w terminie składania ofert, musi zamieścić adnotację „Tajemnica
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przedsiębiorstwa” ze wskazaniem konkretnego punktu, którego dotyczy. Dodatkowo w spisie
treści należy podać numery stron zawierające informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których
treść każdy zainteresowany może legalnie poznać. W szczególności nie można zastrzec: nazwy i
adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności.

XI.
1.

2.

3.
4.

5.

Wadium.
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1) 40 000,00 PLN dla Zadania nr 1,
2) 50 000,00 PLN dla Zadania nr 2.
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
Termin ważności wadium musi odpowiadać co najmniej terminowi związania ofertą.
Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej, poręczeniach, należy złożyć
w KASIE KWK „Bobrek”, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom (czynna w godz. od 730 do 1030 i od
1130 do 1430) w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert. Kopię tego
dokumentu wraz z potwierdzeniem złożenia należy załączyć do pozostałych dokumentów
ofertowych.
Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na rachunek bankowy WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
Bank Pekao S.A. nr rachunku: 60 1240 2975 1111 0000 3137 0206 najpóźniej do dnia i godziny
składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła:
„Wadium na przetarg nr PRZZ/0098 pn.: Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej
do paczkowania sortymentu węgla SKARBEK dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.

Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo
tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania
ofert.
7. Wadium w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwzględne i nieodwołalne
zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium
w przypadkach wymienionych w Regulaminie.
8. Dowód wniesienia wadium - kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem –
należy załączyć do oferty.
9. Wykonawca, który złoży ofertę niezabezpieczoną wadium będzie wykluczony przez
Zamawiającego, a jego oferta będzie odrzucona.
10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
11. Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
12. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych
w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Po upływie terminu związania ofertą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium.
14. Po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania osoba upoważniona może poinformować

Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska

Strona 9

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Wykonawcę, o możliwości odbioru poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej z KASY KWK „Bobrek” w określonym terminie. W przypadku jej nieodebrania
przez Wykonawcę dokument zostanie dołączony do dokumentacji postępowania i
zarchiwizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XII.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10% ceny brutto uzyskanej w toku niniejszego postępowania.
Zabezpieczenie może być wniesione według w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji jej treść nie może uniemożliwiać
Zamawiającemu dochodzenia roszczeń.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form o których mowa w ust. 2.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodą Zamawiającego, z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności
za częściowo wykonany przedmiot zamówienia. W takim przypadku Wykonawca, w dniu
zawarcia umowy, jest obowiązany złożyć stosowny wniosek/oświadczenie oraz wnieść
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca
kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty.
Osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego zobowiązana jest
do wystąpienia o zwrot lub zatrzymanie zabezpieczenia do Działu Zamówień i Przetargów.
Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie
okresu rękojmi za wady.

XIII.

Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny – najniższa cena (C) - waga 100 %
2. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który
zaoferuje najniższą cenę realizacji zadania.
3. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 Regulaminu Zamawiający informuje, że ocenie w postępowaniu
nie będą podlegały oferty z najniższą i najwyższą ceną. Takie oferty Zamawiający wskaże w części
jawnej rozpatrywania ofert, tj. w trakcie otwarcia ofert.

XIV.

Sposób uzyskania ostatecznej ceny:
1. Sposoby uzyskania oferty ostatecznej w zakresie kryteriów oceny oferty - celem wyboru oferty
najkorzystniejszej:
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1) licytacja ustna,
2) negocjacje
2. Do licytacji ustnej / negocjacji nie będą zaproszeni Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków
udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu. Komisja Przetargowa poinformuje
takich Wykonawców o tym fakcie (w formie przewidzianej w SIWZ), wskazując podstawę
wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne.
3. Komisji przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków
realizacji zamówienia z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę - bez względu
na ustalony wcześniej sposób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie
uzgodnień w formie pisemnej, elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej,
faksowej.

XV. Warunki umowy.
1. Istotne postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zostały określone w Załączniku
nr 6 SIWZ.
2. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego,
wystawionej na podstawie Protokołu odbioru wykonanej usługi, podpisanego przez wskazane
w umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Wyklucza się stosowanie
przedpłat i zaliczek.

XVI.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zawarcie umowy może nastąpić po upływie terminu związania ofertą i nie jest wymagane jego
przedłużanie. Niemniej jednak, jeżeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest uprawniony
do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą o okres
do 60 dni.

XVII.

Termin i miejsce składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu – w zaklejonych kopertach
w następującym miejscu:
Biuro Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
VIII piętro, pok. nr 63
do dnia 26.08.2015r. do godz. 9:30
2. Na opakowaniu – zaklejonej kopercie, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem :
„Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:
Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla
SKARBEK dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. . - nr PRZZ/0098.
Nie otwierać przed dniem 26.08.2015r. godz. 10:00”
3. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających im stan
nienaruszony do czasu otwarcia ofert. Odpowiedzialność za właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
6. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której opakowanie z ofertą nosi ślady naruszenia, zamieszcza
na wykazie złożonych ofert stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję
o dalszym postępowaniu w tym zakresie.
7. Niedopuszczalna jest zmiana lub wycofanie oferty po upływie terminu do składania ofert.
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8. Przez zmianę oferty nie należy rozumieć:
1) zmian - składników stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji
ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być mniej korzystne niż w
złożonej ofercie,
2) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jeżeli nie dotyczą kryteriów oceny ofert.

XVIII. Otwarcie ofert.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.08.2015 r. o godz. 10:00 w miejscu:
Biuro Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
VIII piętro, pok. nr 65
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym,
że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa:
1) stwierdza ilość otrzymanych ofert,
2) otwiera oferty w kolejności ich zarejestrowania,
3) podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Ceny ofert nie podaje się w sytuacji, kiedy formularz ofertowy określony w SIWZ zawiera
powyżej 30 pozycji cen jednostkowych,
5. Oferty otwiera się również w przypadku, gdy Wykonawcy nie skorzystają z prawa uczestniczenia
w części jawnej postępowania. Na pisemny wniosek Wykonawcy przewodniczący Komisji
Przetargowej lub osoba wyznaczona przekazuje informacje podane w trakcie otwarcia ofert.

XIX. Sposób komunikowania.
1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się:
1) Wykonawcy z Zamawiającym:
a) zapytania do SIWZ
 pisemnie na adres:
Biuro Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, lub
 drogą elektroniczną na adres: e.brzeska@weglokokskraj.pl
b) uzupełnianie dokumentów:
 pisemnie na adres:
Biuro Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, i
 drogą elektroniczną na adres: e.brzeska@weglokokskraj.pl
c) wyjaśnienia treści ofert, dokumentów:
 pisemnie na adres:
Biuro Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, i
 drogą elektroniczną na adres: e.brzeska@weglokokskraj.pl
d) pozostałe oświadczenia i wnioski:
 pisemnie na adres:
Biuro Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, lub
 drogą elektroniczną na adres: e.brzeska@weglokokskraj.pl
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna
2) Zamawiającego z Wykonawcami:
Zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom:
a) pisemnie, lub,
b) faksem na numer wskazany w ofercie, lub
c) drogą elektroniczną:
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 na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, lub
 poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania
na stronie internetowej w profilu nabywcy http://weglokokskraj.pl/pl/naszafirma/dostawcy/profil-nabywcy
2. Osoby udzielające informacji dotyczących przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego:
1) Adam Kurpas - Przewodniczący Komisji , tel. (+48) 32 416 29 10
2) Ewa Brzeska - Sekretarz Komisji , tel. (+48) 32 416 29 12
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:00.

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

6.

7.

8.
9.

Informacje dodatkowe.
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej
korespondencji oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Komisja przetargowa każdorazowo wzywa Wykonawców, którzy w terminie składania ofert:
1) nie złożyli stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów,
2) złożyli pełnomocnictwa, oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy,
3) do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia konieczne
byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję
przetargową, jako dzień uzupełnienia.
Komisja poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę.
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym
Wykonawcę i wyznaczając termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba
że akceptacja zmian wynika z wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.
Zgodnie z § 41 ust.1 Regulaminu dokumentacja z postępowania nieobjętego uPzp nie podlega
udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej terenu i obiektów związanych
z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Termin wnioskowania o wizję lokalną upływa na 6 dni
przed dniem otwarcia ofert.
W celu ustalenia terminu i miejsca wizji lokalnej należy skontaktować się drogą elektroniczną
z przedstawicielem Zamawiającego tj.:
a) Z-ca Kierownika Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji KWK Bobrek – Józef Siarkowski
e-mail: j.siarkowski@weglokokskraj.pl, lub/i
b) Starszy Inspektor ds. Przygotowania Produkcji i Inwestycji KWK Piekary – Tadeusz Kupiec
e-mail: t.kupiec@weglokokskraj.pl.
Po wizji lokalnej ww. przedstawiciele Zamawiającego będą zobowiązani do pisemnego
poświadczenia Wykonawcy o jej dokonaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do
SIWZ. Taki dokument Wykonawca jest zobowiązany załączyć do składanej oferty
w postępowaniu.

XXI. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o wynikach postępowania.
2. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, Zamawiający wezwie
odrębnym pismem do zawarcia umowy.
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XXII. Postanowienia końcowe.
1. Oferta nie podlega zwrotowi.
2. Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem
w postępowaniu ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2.1.
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3.1
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór formularza ofertowego
Wykaz spełnienia istotnych dla zamawiającego parametrów Technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia
Wykaz wykonanych/wykonywanych robót budowlanych
Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw
Wykaz osób wraz z kwalifikacjami wymaganymi do realizacji zamówienia
Wykaz podwykonawców
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Poświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
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Bytom, 05.08.2015 r.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.

Przedmiot zamówienia:
Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla
SKARBEK dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
1. Lokalizacja:
Zadanie nr 1 - KWK Bobrek – adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76,
Zadanie nr 2 - KWK Piekary - zwały węgla, adres: 41 – 940 Piekary Śląskie, ul. Gen J. Ziętka 13
2. Wymagania prawne dla przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa w tym
zakresie, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia,
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 196)
wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia,
3) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1645
z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi obowiązującymi w dniu wykonania zamówienia, w
tym:
a) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.)
c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),
4) przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wyrobów budowlanych, zakresu
i form projektu budowlanego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz i szczegółowych odnośnie rodzaju robót.
5) Zarządzenia i Instrukcje wewnątrzzakładowe obowiązujące w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek i KWK Piekary.
II.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w postępowaniu:
1) opracowania Projektu Koncepcyjnego infrastruktury techniczno-technologicznej
do paczkowania sortymentu węgla „SKARBEK” dla dostarczanych maszyn i urządzeń
dla KWK Bobrek i KWK Piekary. Koncepcję należy przedstawić Inwestorowi;
po zatwierdzeniu przez Inwestora będzie ona podstawą do dalszych prac projektowych,
2) kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego w oparciu o założenia Inwestora
dla zadania pn. Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania
sortymentu węgla „SKARBEK” w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek i KWK Piekary,
w zakresie wymaganym przez Prawo budowlane i Prawo geologiczne i górnicze oraz
zaakceptowanie koncepcji, projektu budowlanego oraz wykonawczego przez
Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz niezbędnych uzgodnień
wymaganych przez Prawo ochrony środowiska; poszczególne opracowania należy uzgodnić
z Inwestorem przed nadaniem im biegu administracyjnego,
3) branżowych projektów wykonawczych służących do realizacji przedsięwzięcia,
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4)

5)

robót budowlano montażowych, instalacyjnych wraz z dostawą i wyposażeniem w maszyny
i urządzenia, instalacje technologiczne, instalacje elektroenergetyczne oraz inne
przewidziane do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z opracowaną dokumentacją
wykonawczą oraz projektami technologii i organizacji robót zatwierdzonymi
przez Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych KWK Bobrek i KWK Piekary, a w
szczególności:
dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek:
a) zabudowy nowej zautomatyzowanej linii paczkującej o wydajności 20 t/h
(800 worków o ciężarze 25 kg na godzinę) w budynku istniejącej paczkowalni;
przy czym lokalizacja linii paczkowania powinna umożliwić w przyszłości
zaprojektowanie i montaż drugiej bliźniaczej linii paczkowania,
b) wybudowania wiaty dla zadaszenia na placu magazynowym luźnego ekogroszku
przy torze rozładunkowym,
c) wybudowania nowego odcinka drogi p-poż i dojazdowej na zwały,
d) wybudowania wiaty i placu odkładczego i przy istniejącej paczkowalni dla gotowych
do wysyłki palet z workowanym ekogroszkiem.
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Tabela nr 1 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1

1
2

3

4

5
6
7
8

2

Demontaż istniejącej maszyny paczkującej i foliowarki zabudowa nowej linii
paczkowania w budynku istniejącym hali produkcyjnej.
Rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu:
 ogrodzenie betonowe, 80 mb
 nawierzchnie z płyt betonowych. 440 m2
Adaptacja istniejącej hali produkcyjnej dla zabudowy nowej linii paczkowania.
Adaptacja musi uwzględniać możliwość zabudowy drugiej identycznej linii
paczkowania w istniejącym obiekcie
Budowa wiaty magazynowej dla luźnego ekogroszku „SKARBEK” w sąsiedztwie toru
kolejowego, o wysokości minimum 5,1 m licząc od główki szyny torowiska (dla pracy
ładowarki kołowej 5t), z możliwością zaprojektowania dobudowy.
Wymiana murków oporowych wzdłuż torowiska
Przebudowa układu dróg wewnętrznych w rejonie hali produkcyjnej
z uwzględnieniem ruchu samochodów na zwał miału.
Budowa utwardzonego placu składowego dla zapakowanych palet ekogroszku
„SKARBEK”.
Budowa wiaty magazynowej przyległej do budynku paczkowalni ( o wysokości min
3,6 m) z możliwością rozbudowy o drugą taką samą wiatę
Ogrodzenie placu składowego z wiatą magazynową z dwoma bramami wjazdowymi

Wykonanie sieci zewnętrznych związanymi z nowymi obiektami budowlanymi:
 wodociąg ppoż. 200m z hydrantem ppoż.
9
 linia elektryczna n/n kablowa 450m,
 rozdzielnice elektryczne n/n
Adaptacja kolorystyki elewacji istniejącej hali i obiektów towarzyszących zgodnie z
10
wytycznymi Inwestora. (logo, kolorystyka itp.)
Dostawa, montaż maszyn urządzeń (automatycznej linii paczkowania węgla) objętych
zakresem rzeczowym zadania i opracowaną w tym zakresie dokumentacją techniczną oraz
przeprowadzenie prac rozruchowych udokumentowanych i potwierdzonych osiągnięciem
założonych parametrów ruchowych przedmiotu zamówienia.
Dostawa maszyn i urządzeń dla linii automatycznego paczkowania ekogroszku
„SKARBEK” o wydajności 800/h worków o ciężarze 25 kg, wraz z urządzeniami
towarzyszącymi
11
Specyfikację urządzeń dla linii paczkowania wraz z odpylaniem podano w Załączniku
nr 2.1 do SIWZ - Wykaz spełnienia istotnych warunków techniczno-użytkowych
przedmiotu zamówienia - część III
12
13

14

15
16

Montaż maszyn i urządzeń wraz z testowaniem i uruchomieniem
Potwierdzenie osiągnięcia założonych parametrów ruchowych zainstalowanych
ciągów technologicznych do paczkowania sortymentu „SKARBEK”.
Nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego w zakresie
budowy, eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń tj. max. 25 osób po min.
6 godz. w terminie uzgodnionym z Zamawiającym potwierdzone stosownym
imiennym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Komisyjny odbiór i przekazanie przedsięwzięcia do eksploatacji wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zrealizowanej inwestycji
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.
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6)

dla Zadania nr 2 – KWK Piekary:
a) budowy hali produkcyjnej paczkowania raz wyposażenie budynku w niezbędne
instalacje wewnętrzne; lokalizacja budynku linii paczkowania powinna umożliwić
zaprojektowanie i budowę w przyszłości dwóch identycznych budynków z liniami
paczkowania,
b) budowy wiaty magazynowej luźnego węgla ekogroszek „SKARBEK” oraz utwardzonej
i ogrodzonej powierzchni składowej palet z paczkami ekogroszku- wymagane
zmagazynowanie produkcji 2 zmian roboczych; należy przewidzieć możliwość
zaprojektowania dobudowy w przyszłości wiaty osłonowej,
c) przygotowanie podręcznego magazynu worków i europalet
d) przebudowy istniejących ciągów transportowych ekogroszku „SKARBEK”, modernizacja
mostów przenośnikowych .
e) zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej 400-630VA.
f) wykonania sieci zewnętrznych przy nowych obiektach budowlanych.
g) wykonania układu nowych dróg i placów technologicznych oraz skomunikowanie
ich z istniejącą siecią dróg wewnętrznych z zachowaniem istniejących dróg pożarowych.
h) dostawy maszyn i urządzeń dla linii do automatycznego paczkowania ekogroszku
„SKARBEK” o wydajności 20 t/h (800 worków o ciężarze 25 kg na godzinę) wraz z koszem
zasypowym, urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do funkcjonowania linii
paczkowania oraz urządzeń zapewniających transport ekogroszku „SKARBEK”,
Tabela nr 2 - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2
Lp.

Wyszczególnienie

1

1.

2.

3.

4.

5.

2

Budowa hali produkcyjnej paczkowania z jedną linią paczkowania z koszem
zasypowym z instalacjami wewnętrznymi (lokalizacja budynku linii paczkowania
powinna umożliwić zaprojektowanie i budowę w przyszłości dwóch identycznych
budynków z liniami paczkowania).
Budowa wiaty magazynowej luźnego ekogroszku „SKARBEK” w sąsiedztwie
istniejących ciągów transportowych (przenośników urządzenia nr 403A, 403B, 403C,
403D, 403E).
Budowa utwardzonej i ogrodzonej powierzchni składowej palet z paczkami
ekogroszku. Wymagane zmagazynowanie produkcji 2 zmian roboczych. Przewidzieć
należy możliwość zaprojektowania i dobudowy w przyszłości wiaty osłonowej.
Przygotowanie podręcznego magazynu worków i europalet o powierzchni
pozwalającej na przechowanie ekogroszku w ilości stanowiącej minimum produkcji
ekogroszku na 1 zmianę.
Przebudowa istniejących ciągów transportowych ekogroszku „SKARBEK” (demontaż i
ponowny montaż przenośników i przesiewacza urządzenia nr 403B, 403C, 403D,
403E). Modernizacja mostów przenośnikowych urządzeń 403B i 403C – remont lub
wykonanie nowych.
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Lp.
6.

Wyszczególnienie
Wykonanie sieci zewnętrznych przy nowych obiektach budowlanych, w tym:
1) zasilanie transformatora napięciem 6 kV,
2) długość kabla ~450 m,
3) zabudowa kontenerowej stacji transformatorowej 400-630 kVA,
4) zasilanie obiektów i urządzeń napięciem 400 V z rozdzielnicami elektrycznymi n/n,
5) modernizacja pola 6 kV w rozdzielni 6 kV J2,
6) przyłącze wody bytowej do zakładowej sieci wody, L=~100 mb,
7) rurociąg wody ppoż. z hydrantem ppoż, rura 150 mm L=~75 mb,
8) odprowadzenie wód opadowych,
9) kanalizacja ścieków bytowych z bezodpływowym osadnikiem lub uzgodnienia
przyłącza do kanalizacji miejskiej,
Wykonanie układu nowych dróg i placów technologicznych ze skomunikowaniem ich
7. z istniejącą siecią dróg wewnętrznych z zachowaniem istniejących dróg pożarowych.
Ogólna powierzchnia planowanych powierzchni jezdnych ~850 m2.
Dostawa, montaż maszyn urządzeń (automatycznej linii paczkowania węgla) objętych
zakresem rzeczowym zadania i opracowaną w tym zakresie dokumentacją techniczną oraz
przeprowadzenie prac rozruchowych udokumentowanych i potwierdzonych osiągnięciem
założonych parametrów ruchowych przedmiotu zamówienia.
Dostawa maszyn i urządzeń dla linii do automatycznego paczkowania ekogroszku
„SKARBEK” o wydajności 800 worków o ciężarze 25 kg wraz z koszem zasypowym,
urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do działania linii paczkowania oraz
8. urządzeniami zapewniającymi transport ekogroszku „SKARBEK”.
Specyfikację urządzeń dla linii paczkowania wraz z odpylaniem podano w Załączniku nr
2.1 - Wykaz spełnienia istotnych warunków techniczno-użytkowych przedmiotu
zamówienia - część III
9.

Montaż maszyn i urządzeń wraz z testowaniem i uruchomieniem.

Potwierdzenie osiągnięcia założonych parametrów ruchowych zainstalowanych ciągów
technologicznych do paczkowania sortymentu „SKARBEK”
Nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zamawiającego w zakresie
budowy, eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń tj. max. 25 osób po min. 6
11. godz. w terminie uzgodnionym z Zamawiającym potwierdzone stosownym imiennym
zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
10.

12.
13.
7)

8)

Komisyjny odbiór i przekazanie przedsięwzięcia do eksploatacji wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zrealizowanej inwestycji.
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń Zamawiającego dotyczących wyglądu
elewacji hali i obiektów towarzyszących (logo, kolorystyka itp.) i stosować się do Księgi Systemu
Identyfikacji (CI).
Wszystkie roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia prowadzone będą w ruchu
zakładu górniczego pod kierownictwem i dozorem osób posiadających stwierdzone przez
organ nadzoru górniczego kwalifikacje w odpowiedniej specjalności oraz wykonywane przez
pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i upoważnienia. Dodatkowo osoby
kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać stosowne uprawnienia budowlane.

III. Wymagane dokumenty,
1. Dokumenty, które należy złożyć do oferty (w zakresie dostaw urządzeń):
1) Skróconą dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję zawierającą co najmniej:
a) charakterystykę techniczną urządzenia,
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b) opis budowy, działania,
c) rysunki z wymiarami podstawowymi,
d) wykaz części szybkozużywających się,
e) szczegółowy wykaz kompletacji przedmiotu dostawy.
2) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku powtarzających się awarii urządzenia, które
uniemożliwiać będą wykonywanie założonych przez Zamawiającego planów a w konsekwencji
powodować opóźnienie w realizacji produkcji, Wykonawca na własny koszt dokona wymiany
urządzenia na nowe a w związku z tym pokryje wszystkie koszty i udzieli ponownie gwarancji
na zasadach określonych w cz. IV ust.2 SIWZ.
3) Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia wszystkie
dokumenty w języku polskim.
2. Dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) Projekty technologii i organizacji robót, które przedstawi do zatwierdzenia Kierownikom
Ruchu Zakładów Górniczych KWK Bobrek i KWK Piekary.
2) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
3) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie :
a) zaświadczeń z przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich psychotechnicznych
i wysokościowych pracowników przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie p.poż. przez pracowników Terenowej
Służby Ratowniczej,
c) zaświadczeń o ukończeniu szkoleń przeprowadzonych przez służby BHP KWK Bobrek
i KWK Piekary w zakresie obowiązujących w kopalniach zasadach bhp, porządku
i dyscypliny pracy, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń,
d) zaświadczeń o przeszkoleniu (na własny koszt) swoich pracowników w zakresie BHP przez
podmiot posiadający decyzje OUG zgodnie z art. 74 ust. 4 Prawa geologicznego
i górniczego,
e) zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach osób dozoru, które będą
nadzorowały roboty wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków
kierownika budowy,
f) uprawnień pracowników
4) Dokumentacje techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności dla maszyn i urządzeń,
które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia,
5) Lista pracowników zapoznanych z :
a) zasadami porządku i dyscypliny pracy obowiązującymi w kopalniach WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o.,
b) zagrożeniami związanymi z ruchem zakładu górniczego,
c) rejonem wykonywania robót i drogami dojścia do rejonu,
d) zasadami łączności i alarmowania,
e) obowiązkiem zgłaszania wypadków i zagrożeń,
f) zasadami współpracy, organizacji i koordynacji robót oraz podziałem odpowiedzialności
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym podczas prowadzenia robót na terenie kopalń,
g) projektem organizacji robót.
3. Dokumenty, które należy złożyć po zakończeniu realizacji zadania (wraz z odbiorem końcowym):
1) Oświadczenie o wykonaniu zakresu rzeczowego zgodnie z zawartą umową i dokumentacją.
2) Oświadczenie, że zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przepisami prawa w tym
zakresie.
3) Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego porządku rejonu budowy.
4) Dzienniki budowy lub Książki prowadzenia robót.
5) Dokumentację powykonawczą w formie papierowej (dokumentacja powykonawcza obejmuje
cały zakres rzeczowy (wg. zrealizowanych branż) objętych zadaniem inwestycyjnym w tym
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6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
IV

szkice geodezyjne powykonawcze) - w 3 egz. w języku polskim oraz w formie elektronicznej w 2egz. w języku polskim.
Dokumentację techniczną powykonawczą zrealizowanego przedsięwzięcia łącznie
ze schematami w wersji elektronicznej z programem (narzędziem) umożliwiającym ich wydruk
i edycję 1 egzemplarz np. SEE Electrical Expert lub innym.
Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
Certyfikaty „CE” i Deklaracje zgodności WE o spełnieniu przez wyrób wymagań technicznych.
Dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń w języku polskim i instrukcje (montażu, obsługi,
eksploatacji, konserwacji), instrukcja eksploatacji.
Świadectwa gwarancji.
Świadectwa jakości.
Atesty, paszporty, certyfikaty bezpieczeństwa itd.
Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami
z badań kontrolnych, protokoły odbiorów technicznych, operat powykonawczy.
Protokoły odbioru obiektów, sprawozdania z ruchu próbnego, sprawozdania sporządzone
na podstawie wymaganych legalizacji, badań, pomiarów testów i prób urządzeń oraz protokoły
odbiorów wymaganych przepisami.
Instrukcje bezpiecznego użytkowania wyrobu oraz informację o konieczności podejmowania
szczególnych środków bezpieczeństwa, przeglądów okresowych, badań i prób.
Warunki stosowania wyrobu, uwzględniające sposób przeprowadzania przeglądów,
konserwacji, napraw i regulacji.
Wykaz części zamiennych, materiałów i urządzeń eksploatacyjnych, sprzęt ochronny,
Inne dokumenty wymagane do odbioru technicznego i końcowego zadania.
Listę osób, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe posiadające wymagane
uprawnienia wraz z kserokopiami uprawnień.
Dokument stwierdzający, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej Zamawiającemu
przechodzą na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie związane z dokumentacją,
którymi można dowolnie dysponować a odpowiedzialność za merytoryczną zawartość
projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych spoczywa na projektantach do czasu
istnienia obiektu budowlanego lub w okresie ich życia, pod warunkiem, że projekty
wykonawcze oraz roboty budowlano montażowe zostaną wykonane z zachowaniem wszelkich
obowiązujących norm oraz przepisów Prawa Budowlanego i Prawa Geologicznego
i Górniczego.
Ostateczną decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie

Cennik usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
1. Zamawiający będzie świadczył na rzecz Wykonawcy następujące usługi będące przedmiotem
odrębnych umów wg niżej podanych stawek zł/m-c:
KWK Bobrek
14,46 zł/rdn
1. korzystanie z łaźni; łaźniodniówka
KWK Piekary
11,81 zł/rdn
KWK Bobrek
1,31 zł/rdn
2. korzystanie z rejestracji czasu pracy; marko dniówka
KWK Piekary
0,80 zł/rdn

2.

3.

usługi łączności telefonicznej - zgodnie z obowiązującym taryfikatorem Zamawiającego

4.

dostawa mediów: koszt mediów wg wskazań liczników i obowiązujących taryf

5.

przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących na
tereniee kopalń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad prowadzenia
ruchu i bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i
dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prac,
procedury zgłaszania wypadków i zagrożeń, zgodnie z programem szkolenia
zatwierdzonym przez OUG w Gliwicach

50,00 zł/os.

Ww. ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmian Taryf dostawców poszczególnych mediów
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3.
4.

dokonanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Do wyżej wymienionych stawek zostanie doliczony podatek VAT.
Termin płatności za wszystkie usługi świadczone przez Zamawiającego będzie wynosił 60 dni od daty
wpływu faktury do Wykonawcy.

Wykaz dokumentów stanowiących integralną część
SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Plan lokalizacji dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek,
2) Plan lokalizacji dla Zadania nr 2 – KWK Piekary,
3) Przedmiar robót (kosztorys) - budowy infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania
sortymentu węglowego „SKARBEK” w KWK Bobrek,
4) Przedmiar robót (kosztorys) - budowy infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania
sortymentu węglowego „SKARBEK” w KWK Piekary,
5) Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora Kopalni z dnia 21.07.2015 r. w sprawie wymaganych
kwalifikacji do wykonywania czynności osób kierownictwa i dozoru ruchu w WĘGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek,
6) Zarządzenie nr 14/D/2015 Dyrektora KWK Piekary w sprawie wymaganych kwalifikacji
do wykonywania czynności kierownictwa i dozoru ruchu + załączniki.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy:

PRZZ/0098

FORMULARZ OFERTOWY
Miejscowość: ……………………….

Dane Wykonawcy

Wykonawca,
a w przypadku
oferty wspólnej
Pełnomocnik

Data: ….................

Wykonawca składając y ofertę
wspólną – członek

Pełna nazwa
Wykonawcy/
Wykonawców
składających ofertę
wspólną

Siedziba Wykonawcy
(adres):

Nr telefo nu

Nr fax -u

Adres e -mail

NIP

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu
w postępowaniu wraz z
nr telefo nu

Do: WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
ul. Gen. Jerzeg o Ziętka, 41 -940 Piekary Śląskie
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą - Prawo
zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla SKARBEK
dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
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Lp

Przedmiot zamówienia

1

2

Zadanie nr 1

Budowa infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania
sortymentu węgla „SKARBEK” w
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Bobrek
w tym:
Kompleksowa dokumentacja budowlanowykonawcza i kosztorysowa
Roboty demontażowe
Roboty budowlane
Roboty instalacyjne
 Instalacje zewnętrzne
 Instalacje wewnętrzne
Maszyny i urządzenia
Roboty montażowe
Próby, testowanie, uruchomienie
Obsługa inwestycji

Zadanie nr 2

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ w cenie:

Budowa infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania
sortymentu węgla „SKARBEK” w
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Piekary”
w tym:
Kompleksowa dokumentacja budowlanowykonawcza i kosztorysowa
Roboty demontażowe
Roboty budowlane
Roboty instalacyjne
 Instalacje zewnętrzne
 Instalacje wewnętrzne
Maszyny i urządzenia
Roboty montażowe
Próby, testowanie, uruchomienie
Obsługa inwestycji

[PLN]

Stawka
podatku
VAT
[%]

3

4

Wartość
zadania netto

Łączna cena za wykonanie dwóch Zadań w postępowaniu:
Ogółem wartość zamówienia netto
Stawka
PLN
podatku VAT %

Wartość
zadania brutto
[PLN]
5

…………. %

…………. %

Ogółem wartość zamówienia
brutto PLN

1. Wykonawca/y składający niniejszą ofertę, oświadcza/ją że:
1) podano cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany w SIWZ.
2) podano cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu
należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
3) akceptuje/ą termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ,
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4) oferuje/ą termin płatności wynoszący …………… dni od daty wpływu faktury
do Zamawiającego, wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia
potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat,
5) zapoznał/li się z SIWZ oraz przyjmuje jej postanowienia, w tym Istotne postanowienia, które
zostaną wprowadzone do umowy - bez zastrzeżeń,
6) zapoznał/li się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
dostępnym na stronie internetowej www.weglokokskraj.pl
7) zapoznał/li się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie
www.weglokokskraj.pl oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące
umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
8) Spełnia/ją jeden z niżej wymienionych warunków:
a) nie zalega/ją z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne
b) zalega/ją z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne i uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9) spełnia/ją jeden z niżej wymienionych warunków:
a) nie jest/są w stanie likwidacji lub upadłości
b) jest/są w stanie upadłości lub likwidajcji oraz po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
2. Oświadczam, że Wykonawca/cy składający niniejszą ofertę, spełnia następujące warunki:
1) posiada/ją niezbędną wiedzę i doświadczenie,
2) dysponuje/ą odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
3) znajduje/ą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę spełnia następujące warunki w zakresie
tych części przedmiotu postępowania, których realizacji tego wymaga:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Niniejsza oferta zawiera kolejno ............. ponumerowanych stron.
Numeracją objęte są także dokumenty i oświadczenia (wszystkie załączniki).
Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty (oświadczenia) wymienione w IWZ:

1.
2.
3.
4.

Nazwa nr dokumentu (oświadczenia):
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

nr strony w ofercie
________________
________________
________________
________________

..................................................................
( pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy )
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Załącznik nr 2.1 do SIWZ

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 - KWK Bobrek

LP.

I.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Wyszczególnienie
dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek

Wymagane
przez
Zamawiającego

Mapa do celów projektowych z wywiadami branżowymi.
Karta informacyjna opisująca środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia.
Wielobranżowy projekt budowlany (w tym projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany).
Dokumentacja wykonawcza branży budowlanej (w tym konstrukcja
i fundamenty).
Dokumentacja wykonawcza branży mechanicznej.
Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych i
elektroenergetycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz
teletechnicznych.
Dokumentacja wykonawcza instalacji sanitarnych wewnętrznych i
zewnętrznych (w tym wentylacja, wod-kan., co, oraz p.poż.,
odpylania urządzeń paczkowania).

tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak

Dokumentacja wykonawcza branży drogowej.

tak

11.

Projekt organizacji i harmonogram robót.

tak

12.

Zbiorcze zestawienie kosztów zadania (ZZK).

tak

14.
15.

(wpisać
TAK/NIE lub
wartość
parametru)

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
dla Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek” obejmująca:
Projekt Koncepcyjny infrastruktury techniczno-technologicznej do
paczkowania sortymentu węgla „SKARBEK” dla dostarczanych
maszyn i urządzeń.
tak
Koncepcja zawierać będzie harmonogram realizacji.
Po zatwierdzeniu przez Inwestora będzie ona podstawą
do dalszych prac projektowych.
Opinia geotechniczna oraz w razie potrzeby dokumentacje badań
podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym lub
tak
dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

10.

13.

Oferowan
e przez
Wykonaw
cę

Kosztorysy wszystkich branż, dla realizacji zakresu rzeczowego
objętego projektem.
Harmonogram realizacji zadania w zakresie rzeczowym i
finansowym.
W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia dokumentacji o
inne branże, Wykonawca winien to wyszczególnić w składanej
ofercie przetargowej.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wyszczególnienie
dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek

Wykonawca dokumentacji dokonuje wszelkich uzgodnień, oraz
zapewnia otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym przez Prawo
budowlane; w przypadku konieczności uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska zapewnia jej uzyskanie na realizacje
przedsięwzięcia, jak również innych opinii, pozwoleń i sprawdzeń
oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
niezbędnych do opracowania projektu itd. a wynikających z
przepisów Prawa budowlanego i Prawa geologicznego i górniczego.
Wykonawca dokumentacji dokonuje wszelkich uzgodnień z
działami branżowymi zakładu górniczego w zakresie wykonania
zakresu rzeczowego obejmującego dokumentację techniczną.
Wykonawca dokumentacji uzyskuje zatwierdzenie projektu wraz z
wynikającymi z Prawa Budowlanego i Prawa geologicznego i
górniczego uzgodnieniami oraz stosowne pozwolenie na budowę.
Projekty wykonawcze we wszystkich wymaganych do realizacji
przedsięwzięcia branżach dostarczyć Zamawiającemu
(5 egzemplarzy w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej
na CD lub DVD – 1 egzemplarz)
Z chwilą wydania dokumentacji projektowej Zamawiającemu
przechodzą na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie związane
z dokumentacją, którymi można dowolnie dysponować a
odpowiedzialność za merytoryczną zawartość projektów
budowlanych oraz projektów wykonawczych spoczywa na
projektantach do czasu istnienia obiektu budowlanego lub
w okresie ich życia, pod warunkiem, że projekty wykonawcze oraz
roboty budowlano montażowe zostaną wykonane z zachowaniem
wszelkich obowiązujących norm i przepisów Prawa budowlanego
oraz Prawa Geologicznego i Górniczego,
Zamawiający nie określa trybu postępowania administracyjnego i
kolejności prowadzonych prac projektowych pod warunkiem
dopełnienia całości przedmiotu zamówienia oraz wykonania
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający umożliwi przeprowadzenia oględzin terenu, obiektów
będących tematem prac projektowych oraz udostępni materiały i
potrzebne informacje do opracowania projektów. Zamawiający
wskaże miejsca przyłączy mediów i zasilania w energię elektryczną.
Oświadczenie, że wykonana (kompleksowa dokumentacja
projektowo-kosztowa) będzie spełniać wymagania wynikające z
ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (oraz przepisów
wykonawczych do ww. ustawy jak również Polskie Normy i
przepisy Prawa budowlanego
Wykonawca dokumentacji winien zapewnić wykonanie prac
projektowych wg obowiązujących przepisów i norm technicznych
w terminie umożliwiającym rozpoczęcie i zakończenie robót
budowlano montażowych i dysponuje/dysponować będzie
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Wymagane
przez
Zamawiającego

Oferowan
e przez
Wykonaw
cę
(wpisać
TAK/NIE lub
wartość
parametru)

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak
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25.

26.

27.
28.

29.

30.

II.

1.

2.

Wyszczególnienie
dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek

Wymagane
przez
Zamawiającego

Oferowan
e przez
Wykonaw
cę
(wpisać
TAK/NIE lub
wartość
parametru)

projektantami z uprawnieniami do wykonywania prac
projektowych objętych postępowaniem przetargowym.
Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w czasie realizacji projektowanej inwestycji, w
zakresie obejmującym:
 Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności
realizacji z projektem
 Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w
tak
stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
a także wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących
projektu i zawartych w nim propozycjach rozwiązań, do dokonania
w projekcie zmian i uzupełnień wynikających z aktualnego stanu
prawnego, zaleceń organów nadzoru górniczego, administracji
państwowej oraz komisji odbioru technicznego.
Wykonawca oświadcza, że przed przekazaniem Wykonawcy placu
budowy do prowadzenia robót budowlano montażowych obiektów
podstawowych zadania oraz zabudowy ciągu technologicznego,
tak
dostarczy Zamawiającemu kompleksową dokumentację na
wykonanie określonych w projektach zakresów rzeczowych wraz z
pozwoleniem na budowę.
Wykonawca projektu zobowiązany jest do wskazania rozwiązania
tak
optymalnego tak pod względem technicznym jak i ekonomicznym.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki
powstałe w wyniku nie spełnienia w/w ustaleń oraz wymogów
tak
obowiązujących przepisów i norm.
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz z uzyskanymi uzgodnień, decyzji, opinii obciążają
tak
Wykonawcę.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wyceną i opisem
technicznym wykonanych obiektów wykonanych obiektów i
urządzeń umożliwiające Zamawiającemu przekazanie ich na
tak
majątek w formie papierowej (4 egzemplarze w formie papierowej
oraz w wersji elektronicznej 2 egz.
Wykonanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zgodnie z opracowaną dokumentacją
budowlano – wykonawczą i uzyskanymi pozwoleniami na budowę obiektów infrastruktury
techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla „SKARBEK” wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych zrealizowanej inwestycji.
Roboty budowlano montażowe i instalacyjne prowadzone przez
Wykonawcę będą wykonywane w sposób nie zakłócający
normalnej pracy paczkowalni tzn. produkcji węgla workowanego i
jego sprzedaży.
tak
Roboty, które zakłóciłyby cykl pracy paczkowalni węgla
Wykonawca prowadzić będzie w dni wolne lub na zmianach
wolnych od pracy w tygodniu roboczym w uzgodnieniu z
Zamawiającym
Zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji wykonawczej
tak
określono w części „B” obejmuje wykonanie prac :
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Wyszczególnienie
dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek

Wymagane
przez
Zamawiającego

2.1.

Budowlanych w zakresie robót zewnętrznych przewidzianych w
opracowanych projektach (zagospodarowanie terenu):

tak

2.1.1

Roboty ziemne, niwelacja terenu, zagęszczenie podłoża

tak

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.2

2.3

2.4.

2.5

Wykonanie nawierzchni drogowej, dróg i placów manewrowych (o
powierzchni ~800 m2)
Roboty budowlano – instalacyjne – zewnętrzna sieć elektroenergetyczna (w tym linia kablowa n/n o długości ~450 m z
rozdzielnicami)
Roboty budowlano - instalacyjne zewnętrzne – oświetlenie terenu
Roboty budowlano – instalacyjne – zewnętrzna sieć wodociągowa
(w tym wodociąg ppoż. o długości ~200 m z hydrantem
zewnętrznym)
Adaptacja istniejącej hali produkcyjnej o powierzchni około 430 m2
dla zabudowy nowej linii paczkowania. Adaptacja musi
uwzględniać możliwość zabudowy drugiej identycznej linii
paczkowania w istniejącym obiekcie. Dokumentacja istniejącego
obiektu do wglądu u Inwestora
Wiata magazynowa dla luźnego ekogroszku:
Obiekt budowlany jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o
stalowej konstrukcji szkieletowej - wiata o powierzchni ~300 m2
wraz z placem i przynależną infrastrukturą dla magazynowania
około 500 ton ekogroszku dostarczanego wagonami typu Radwan.
Wiata o wysokości minimum 5,1 m licząc od główki szyny
torowiska ( dla pracy ładowarki kołowej 5t), z możliwością
zaprojektowania dobudowy. Wymiana murków oporowych wzdłuż
torowiska
Wiata magazynowa dla palet zapakowanego ekogroszku:
Obiekt budowlany jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o
stalowej konstrukcji szkieletowej – wiata z ogrodzeniem o
powierzchni ~240 m2 wraz z placem i przynależna infrastrukturą.
Wiata magazynowa przyległa do budynku paczkowalni ( o
wysokości min 3,6m) z możliwością rozbudowy o drugą taką samą
wiatę
Utwardzony plac składowy dla palet zapakowanego ekogroszku:
Plac składowy utwardzony i ogrodzony przylegający do wiaty
magazynowej o powierzchni łącznej wiaty i placu ~480 m2 dla
magazynowania palet z produkcji 2 zmian roboczych

(wpisać
TAK/NIE lub
wartość
parametru)

tak
tak
tak
tak

tak

tak

tak

tak

2.6.

Instalacyjnych wewnętrznych:

tak

2.6.1

instalacji wentylacyjnej i odpylania paczkowarki,

tak

2.6.1

instalacji wod-kan

tak

2.6.1

instalacji elektro-energetycznej i oświetleniowej

tak

2.6.1

instalacji odprowadzenia wody z dachu

tak

2.6.1

instalacji odgromowej

tak
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Wyszczególnienie
dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek

LP.

2.6.1
III.
1.
1.1.

instalacji p.poż.

Wymagane
przez
Zamawiającego

Dostawa urządzeń wraz z ich zabudową oraz testowaniem i uruchomieniem
linii technologicznych:
Automatyczna linia ważąco paczkująca o wydajności 800
tak
worków/godz o masie 25 kg, współpracująca z istniejącym
układem nadawy Eko groszku do paczkowania
Konstrukcja wsporcza linii z podestem obsługowym – wykonanie
tak
stal węglowa malowana w kolorze RAL 7004 (szary)
Automat podający puste worki do ustnika

tak

1.3.

Worki typu otwartego, papierowe warstwowe foliowane i
zamiennie foliowe. Opcja tworzenie worków z rękawa foliowego

tak

1.4.

Worki zszywane, zgrzewane oraz łącznie zgrzewane i zszywane

tak

1.5.

Zasobnik – magazyn pustych worków ( 1 szt.)

tak

1.6.

Elektroniczna waga porcjująca typu netto (2 szt. poj. kosza
wagowego 90 dm3)

tak

1.7.

Dozowniki taśmowe – zadajniki produktu (2 szt. 1650x380 mm)

tak

1.8.

Urządzenie automatycznie podające worki na ustnik (poj. min. 100
szt.)

tak

1.9.

Ustnik zamknięty – wykonanie stal nierdzewna ASI 304

tak

1.10.

Układ formowania górnej części worka przed zgrzaniem-zszyciem

tak

1.11.

Układ prowadzenie górnej części worka

tak

1.12.

Wózek transportujący worki

tak

1.13.

taśmociąg transportujący worki

tak

1.14.

układ regulacji wysokości taśmociągów transportujących

tak

1.15.

Zgrzewarka worków foliowych (szer. zgrzewadła 650 mm)

tak

1.16.

Zszywarka worków dwunitowa z obcinaniem nici – Newlong DS.-9C
lub równoważne

tak

1.17.

Układ wywracania worka

tak

1.18.

Taśmociąg boczny odbierający worki

tak

1.20.

(wpisać
TAK/NIE lub
wartość
parametru)

tak

1.2.

1.19.

Oferowan
e przez
Wykonaw
cę

Układ sterowania z dotykowym panelem graficznym Pro-face GP4401 T lub równoważne
Montaż, uruchomienie i próby testowe zabudowanej instalacji
poświadczonej protokołem odbioru.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół z
przeprowadzenia prób i testowania urządzeń wraz z
udokumentowaniem potwierdzającym osiągnięcie założonych
parametrów ruchowych przedmiotu zamówienia

Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska

tak

tak

Strona 31

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

LP.

1.21

1.22

2.

Wyszczególnienie
dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek

Nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia w siedzibie
Zamawiającego w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji
dostarczonych urządzeń tj. max 25. osób po min. 6 godz.
W terminie uzgodnionym z Zamawiającym potwierdzone
stosownym imiennym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Dodatkowe wyposażenie:
Komplet części szybkozużywających się
Automatyczny paletyzer do układania worków typu otwartego
(zgrzewanych lub zszywanych) na paletach drewnianych lub
tworzywa sztucznego o wydajności docelowej 25 palet/godz. w
skład którego wchodzą:

Wymagane
przez
Zamawiającego

tak

tak

Transporter worków (szer. taśmy [min] 400 mm)

tak

2.2

Obrotowa głowica (szer. ramion chwytaka)

tak

2.3

Stół składowy - [min] 3400x1500 mm

tak

2.5
2.6

Wyrównywanie płaszczyzn bocznych każdej kolejno ułożonej
warstwy worków
Prasowanie każdej kolejno ułożonej warstwy worków (siła nacisku
min. 500kg)

tak
tak

Winda palet (min szer.1400 mm )

tak

Zasobnik magazyn palet (wys. min. 2000 mm, min. 20 szt.)

tak

2.8

Transporter palet pustych (min 500x1400 mm)

tak

2.9

Transporter palet pełnych (min 500x1400 mm)

tak

2.7

2.10
2.11
2.12.

2.13.

2.14.

2.15

Układ sterowania z dotykowym panelem graficznym – Pro-face GP4401T lub równoważne
Stanowisko do wstawienia palet pełnych załadowanych z
istniejącej maszyny paczkującej na transporter łączący paletyzator
z kapturownicą za pomocą wózka widłowego celem zafoliowania
System ochrony dostępu do urządzenia w trakcie jego pracy
Montaż, uruchomienie i próby testowe zabudowanej instalacji
poświadczonej protokołem odbioru.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół z
przeprowadzenia prób i testowania urządzeń wraz z
udokumentowaniem potwierdzającym osiągnięcie założonych
parametrów ruchowych przedmiotu zamówienia
Nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia w siedzibie
Zamawiającego w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji
dostarczonych urządzeń tj. max 25. osób po min. 6 godz. W
terminie uzgodnionym z Zamawiającym potwierdzone stosownym
imiennym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Dodatkowe wyposażenie:
Komplet części szybkozużywających się
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2.4
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e przez
Wykonaw
cę

tak
tak
tak

tak

tak

tak

Strona 32

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Wyszczególnienie
dla Zadania nr 1 – KWK Bobrek

Wymagane
przez
Zamawiającego

3.

Kapturownica ładunków paletowych folią z rękawa o charakterze
pracy:

tak

3.1.

Automatyczne chwytanie i odcinanie folii

tak

LP.

3.2.
3.3
3.4.
3.5.
3.6
3.7.

3.8.

3.9.

3.10
4.
4.1.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Automatyczne dostosowanie kaptura do wysokości ładunku
paletowego
Zabezpieczenie produktu poprzez naciągnięcie folii w postaci
wcześniej przygotowanego kaptura, na paletę znajdującą się
wewnątrz urządzenia
Akustyczny i świetlny sygnał kapturownicy
Możliwość pracy kapturownicy bez kapturowania w charakterze
przenośnika rolkowego
Zespół osłon siatkowych o wysokości 2200 mm z barierami
optycznymi przy wjeździe palet w strefę zagrożenia
Za stanowiskiem kapturowania 3 szt. transporterów palet pełnych,
ostatni z nich służący do odbioru ładunków przez wózek widłowy [min] wys. transportera 600 mm
Montaż, uruchomienie i próby testowe zabudowanej instalacji
poświadczonej protokołem odbioru.Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu protokół z przeprowadzenia prób i testowania
urządzeń wraz z udokumentowaniem potwierdzającym osiągnięcie
założonych parametrów ruchowych przedmiotu zamówienia
Nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia w siedzibie
Zamawiającego w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji
dostarczonych urządzeń tj. max 25. osób po min. 6 godz. W
terminie uzgodnionym z Zamawiającym potwierdzone stosownym
imiennym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Dodatkowe wyposażenie:
Komplet części szybkozużywających się
Dynamiczna waga kontrolna (działka elem. D-20 g) z
automatycznym dyskryminatorem, odrzucającym worki o masie
nie mieszczącej się w zadanych parametrach - 1 szt.
Legalizacja wagi
Zbiornik nadwagowy warz z konstrukcją wsporczą o pojemności –
wykonanie zbiornika ze stal nierdzewna ASI 304 - [min] 1 m3
Elementy linii mającej bezpośredni kontakt z pakowaniem węgla
mają być wykonane z blach nierdzewnych-chromowych – stal ASI
304
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylającej zgodnie z
wytycznymi producenta linii pakowania
Wykonanie analizy ryzyka dla instalacji
Projektowane rozwiązania będą przedmiotem akceptacji
Zamawiającego
Uzyskanie wyniku badań na stanowisku obsługi, stężeń nie
przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
(NDS).
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Zlecenie badania po stronie Wykonawcy.

11.
IV.

Wykonanie głównych elementów linii (tj. Automatyczna linia
ważąco paczkująca, automatyczny paletyzer oraz kapturownica
muszą być wykonane przez jednego producenta.
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie.

tak
tak

Zadanie nr 2 - KWK Piekary

LP.

I.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Wyszczególnienie
dla Zadania nr 2 – KWK Piekary

Oferowane
przez
Wykonawcę
Wymagane przez
(wpisać
Zamawiającego
TAK/NIE
lub wartość
parametru)

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej
dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. – KWK Piekary obejmującej:
Projekt Koncepcyjny infrastruktury techniczno-technologicznej do
paczkowania sortymentu węgla „SKARBEK” dla dostarczanych
maszyn i urządzeń Koncepcja zawierać będzie harmonogram
tak
realizacji. Po zatwierdzeniu przez Inwestora będzie ona podstawą
do dalszych prac projektowych.
Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego
wraz z projektem geotechnicznym oraz w razie potrzeby
dokumentację geologiczno-inżynierską dla ustalenia
tak
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
Teren wyznaczony dla inwestycji obejmuje stare zasypane osadniki
mułowe.
Mapa do celów projektowych z wywiadami branżowymi.
Karta informacyjna opisująca środowiskowe uwarunkowania dla
przedsięwzięcia.
Wielobranżowy projekt budowlany (w tym projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany).
Dokumentacja wykonawcza branży budowlanej
(w tym
konstrukcja i fundamenty).
Dokumentacja wykonawcza branży mechanicznej.
Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznych
i
elektroenergetycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz
teletechnicznych.
Dokumentacja wykonawcza instalacji sanitarnych wewnętrznych i
zewnętrznych (w tym wentylacja, wod-kan., co, oraz p.poż.,
odpylania urządzeń paczkowania).

tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak

10.

Dokumentacja wykonawcza w branży drogowej.

tak

11.

Projekt organizacji i harmonogram robót

tak
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12.
13.
14.
15.
17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wyszczególnienie
dla Zadania nr 2 – KWK Piekary

Zbiorcze zestawienie kosztów zadania (ZZK).
Kosztorysy wszystkich branż, dla realizacji zakresu rzeczowego
objętego projektem.
Harmonogram realizacji zadania w zakresie rzeczowym i
finansowym.
W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia dokumentacji o
inne branże, Oferent winien to wyszczególnić w składanej ofercie
przetargowej.
Wykonawca dokumentacji dokonuje wszelkich uzgodnień z
działami branżowymi zakładu górniczego w zakresie wykonania
zakresu rzeczowego obejmującego dokumentację techniczną.
Wykonawca dokumentacji uzyskuje zatwierdzenie projektu wraz z
wynikającymi z Prawa budowlanego oraz Prawa geologicznego i
górniczego uzgodnieniami oraz stosowne pozwolenie na budowę.
Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji
projektowej Zamawiającemu przechodzą na Zamawiającego
wszelkie prawa autorskie związane z dokumentacją, którymi
można dowolnie dysponować a odpowiedzialność za merytoryczną
zawartość projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych
spoczywa na projektantach do czasu istnienia obiektu
budowlanego lub w okresie ich życia, pod warunkiem, że projekty
wykonawcze oraz roboty budowlano montażowe zostaną
wykonane z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i
przepisów Prawa budowlanego oraz Prawa geologicznego i
górniczego
Zamawiający nie określa trybu postępowania administracyjnego i
kolejności prowadzonych prac projektowych pod warunkiem
dopełnienia całości przedmiotu zamówienia oraz wykonania
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zamawiający umożliwi przeprowadzenia oględzin terenu, obiektów
będących tematem prac projektowych oraz udostępni materiały i
potrzebne informacje do opracowania projektów. Zamawiający
wskaże miejsca przyłączy mediów i zasilania
w
energię elektryczną.
Oświadczenie, że Wykonana (kompleksowa dokumentacja
projektowo-kosztowa) będzie spełniać wymagania wynikające z
ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (oraz przepisów
wykonawczych do ww. ustawy i przepisy Prawa budowlanego
Wykonawca dokumentacji winien zapewnić wykonanie prac
projektowych wg. obowiązujących przepisów i norm technicznych
w terminie umożliwiającym rozpoczęcie i zakończenie robót
budowlano montażowych i posiada projektantów z
uprawnieniami do wykonywania prac projektowych objętych
postępowaniem przetargowym.
Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski (bez dodatkowego
wynagrodzenia) w czasie realizacji projektowanej inwestycji, w
zakresie obejmującym:
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25.1.

25.2.

26.

27.

28.

29.

30.

II.

1.

2.
2.1.

Wyszczególnienie
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Stwierdzanie w toku wykonywania robót
budowlanych zgodności realizacji z projektem,
Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,
a także wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących
projektu i zawartych w nim propozycjach rozwiązań, do dokonania
w projekcie zmian i uzupełnień wynikających z aktualnego stanu
prawnego, zaleceń organów nadzoru górniczego, administracji
państwowej oraz komisji odbioru technicznego.
Wykonawca oświadcza, że przed przekazaniem Wykonawcy placu
budowy do prowadzenia robót budowlano montażowych
obiektów podstawowych zadania oraz zabudowy ciągu
technologicznego, dostarczy Zamawiającemu kompleksową
dokumentację na wykonanie określonych w projektach zakresów
rzeczowych wraz z pozwoleniem na budowę.
Wykonawca projektu zobowiązany jest do wskazania rozwiązania
optymalnego tak pod względem technicznym jak i ekonomicznym.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki
powstałe w wyniku nie spełnienia w/w ustaleń oraz wymogów
obowiązujących przepisów i norm.
Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę oraz z uzyskanymi uzgodnień, decyzji, opinii obciążają
Wykonawcę.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wyceną i
opisem technicznym wykonanych obiektów i urządzeń,
umożliwiające Zamawiającemu przekazanie ich na majątek
(w 4-ch egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w 2ch egz. na CD lub DVD)
Wykonanie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zgodnie z
opracowaną dokumentacją budowlano – wykonawczą i
uzyskanymi pozwoleniami na budowę obiektów infrastruktury
techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla
„SKARBEK” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
użytkowanie obiektów budowlanych zrealizowanej inwestycji.
Roboty budowlano montażowe i instalacyjne prowadzone przez
Wykonawcę będą wykonywane w sposób nie zakłócający
normalnej pracy drobnej sprzedaży.
Roboty, które zakłóciłyby cykl pracy drobnej sprzedaży węgla
Wykonawca prowadzić będzie w dni wolne od pracy w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
Zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji wykonawczej
określono w części „B” i obejmuje wykonanie prac:
Budowlanych w zakresie robót zewnętrznych przewidzianych w
opracowanych projektach (zagospodarowanie terenu):
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Roboty ziemne, niwelacja terenu, zagęszczenie podłoża,
wzmocnienie i przygotowanie podłoża w rejonie zlikwidowanych
osadników,
Wykonanie nawierzchni drogowej, dróg i placów manewrowych (o
powierzchni ~850 m2),
Roboty budowlano – instalacyjne – zewnętrzna sieć elektroenergetyczna (w tym linia kablowa 6 kV o długości ~450 m z
kontenerową stacją transf-rozdzielczą),
Modernizacja pola 6kV w rozdzielni 6kVJ2 ( w uzgodnieniu z
projektantem i Inwestorem)
Roboty budowlano - instalacyjne zewnętrzne – oświetlenie terenu,
Roboty budowlano – instalacyjne – zewnętrzna sieć wodociągowa
(w tym przyłącze wody bytowej o długości 100 m do zakładowej
sieci wody bytowej),
Roboty budowlano – instalacyjne – zewnętrzna sieć wodociągowa
(w tym wodociąg ppoż. o długości 70 m z hydrantem ppoż. HP80),
Roboty budowlano – instalacyjne – zewnętrzna sieć sanitarna (w
tym kanalizacja z osadnikiem ścieków bytowych o pojemności 5 m3
lub przyłączem do kanalizacji miejskiej),
Roboty budowlano – instalacyjne – odprowadzenie wód
deszczowych, odwodnienie dróg i placów.
Budowlanych obiektów przewidzianych projektem w zakresie
konstrukcyjno-architektonicznym.
Hala paczkowania.

Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z instalacjami
wewnętrznymi o stalowej konstrukcji szkieletowej z dachem i
ścianami osłonowymi z płyt warstwowych o powierzchni zabudowy
ok. 380 m2, gabarytach dostosowanych do zabudowy dobranej linii
technologicznej z uwzględnieniem wymogów ruchowych oraz
potrzeb bieżącego magazynowania materiałów eksploatacyjnych.
2.2.1.1. W hali wykonane zostaną kontenerowe pomieszczenia socjalne
(ustęp, pokój śniadań, itp.) dla załogi obsługującej całą
infrastrukturę techniczno-technologicznej do paczkowania
sortymentu węgla „SKARBEK”,
Lokalizacja budynku linii paczkowania powinna umożliwić
zaprojektowanie i budowę w przyszłości dwóch identycznych
budynków z liniami paczkowania.
Wykopy pod fundamenty, wzmocnienie i przygotowanie podłoża w
2.2.1.2.
rejonie zlikwidowanych osadników

Oferowane
przez
Wykonawcę
Wymagane przez
(wpisać
Zamawiającego
TAK/NIE
lub wartość
parametru)

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak

tak
tak

2.2.1.3. Wykonanie fundamentów, ław i podwalin,

tak

2.2.1.4. Montaż konstrukcji stalowej,

tak

2.2.1.5. Montaż dachu i ścian osłonowych hali z płyt warstwowych.

tak

2.2.1.6. Montaż bram zewnętrznych,

tak

2.2.1.7. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

tak

Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska

Strona 37

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Oferowane
przez
Wykonawcę
Wymagane przez
(wpisać
Zamawiającego

Wyszczególnienie
dla Zadania nr 2 – KWK Piekary

LP.

TAK/NIE
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2.2.1.8. Montaż kontenerów dla pomieszczeń socjalnych,

tak

2.2.2.

Wiata magazynowa luźnego ekogroszku „SKARBEK”:

tak

Obiekt budowlany jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z
instalacjami wewnętrznymi o stalowej konstrukcji szkieletowej wiata o powierzchni ok. 220 m2 wraz z placem i przynależna
2.2.2.1.
infrastrukturą dla magazynowania nie mniej niż 500 ton
ekogroszku dostarczanego przenośnikiem taśmowym B = 800
urządzenie nr 403D

tak

2.2.2.2. Wykopy pod fundamenty,

tak

2.2.2.3. Wykonanie fundamentów, ścian zasieków,

tak

2.2.2.4. Montaż konstrukcji stalowej,

tak

2.2.2.5. Montaż dachu i ścian osłonowych hali z blachy trapezowej,

tak

2.2.3.

tak

Podręczny magazyn worków i europalet:
Plac składowy utwardzony o powierzchni ok. 72

m2

dla

2.2.3.1. magazynowania materiałów eksploatacyjnych dla min 1 zmiany

roboczej,
2.2.4.
2.2.4.1.

2.2.5

Utwardzony plac składowy dla palet zapakowanego ekogroszku:

tak
tak

m2

Plac składowy utwardzony i ogrodzony o powierzchni ok. 400
dla magazynowania produkcji 2 zmian roboczych,
Przebudowa istniejących ciągów transportowych ekogroszku
„SKARBEK” (demontaż i ponowny montaż przenośników
urządzenia nr 403B, 403C, 403E).

2.2.5.1. Demontaż i ponowny montaż przesiewacza urządzenie 403D.

Przebudowa pomostu przenośnika B=800 urządzenie nr 403B o
długości 18 – 22 m.
Budowa nowej stacji kątowej o stalowej konstrukcji szkieletowej z
dwoma poziomami pomostów krytych kratą pomostową, bez
dachu i obudowy o powierzchni ~25 m2 z zabudową istn.
2.2.5.3.
przesiewacza z demontażu urządzenie nr 403C, istniejącego
przenośnika z demontażu urządzenie nr 403E oraz nowymi
zsuwniami i wannami.
Budowa nowego pomostu dla przenośnika urządzenie nr 403E o
stalowej kratowej konstrukcji długości 12 m, bez obudowy z
2.2.5.4.
pokryciem z kraty pomostowej z zabudową przenośnika
taśmowego B=800 urządzenie nr 403D.
2.2.5.2.

tak
tak
tak
tak

tak

tak

2.3.

Instalacyjnych wewnętrznych:

tak

2.3.1.

instalacji wentylacyjnej i odpylania paczkowarki,

tak

2.3.2.

instalacji wod-kan,

tak

2.3.3.

instalacji elektro-energetycznej i oświetleniowej,

tak

2.3.4.

instalacji odprowadzenia wody z dachu,

tak
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Oferowane
przez
Wykonawcę
Wymagane przez
(wpisać
Zamawiającego
TAK/NIE
lub wartość
parametru)

2.3.5.

instalacji odgromowej,

tak

2.3.6

instalacji p.poż.,

tak

2.3.7.

Instalacji grzewczej,

tak

2.3.8.

Instalacji teletechnicznej

tak

III.

Dostawa urządzeń wraz z ich zabudową, testowaniem i uruchomieniem linii technologicznych:
Automatyczna linia ważąco paczkująca o wydajności 800 worków
/godz. o masie 25 kg netto
Kosz zasypowy dla ładowarki z podajnikiem do zbiorników
wagowych linii paczkowania
Konstrukcja wsporcza linii z podestem obsługowym – wykonanie
stal węglowa malowana w kolorze RAL 7004 (szary)

tak

1.3.

Automat podający puste worki do ustnika

tak

1.4.

Worki typu otwartego, papierowe warstwowe foliowane i
zamiennie foliowe. Opcja tworzenie worków z rękawa foliowego

tak

1.5.

Worki zszywane, zgrzewane oraz łącznie zgrzewane i zszywane

tak

1.6.

Zasobnik – magazyn pustych worków - 1 szt.

tak

1.7.

Elektroniczna waga porcjująca typu netto (2 szt. poj. kosza
wagowego 90 dm3)

tak

1.8.

Dozowniki taśmowe – zadajniki produktu (2 szt. 1650x380 mm)

tak

1.9.

Urządzenie automatycznie podające worki na ustnik (poj. min. 100
szt.)

tak

1.10.

Ustnik zamknięty – wykonanie stal nierdzewna AISI 304

tak

1.11.

Układ formowania górnej części worka przed zgrzaniem-zszyciem

tak

1.12.

Układ prowadzenie górnej części worka

tak

1.13.

Wózek transportujący worki

tak

1.14.

Taśmociąg transportujący worki

tak

1.15.

Układ regulacji wysokości taśmociągów transportujących

tak

1.16.

Zgrzewarka worków foliowych - szer. zgrzewadła 650 mm

tak

1.17.

Zszywarka worków dwunitowa z obcinaniem nici – Newlong DS.-9C
lub równoważne

tak

1.18.

Układ wywracania worka

tak

1.19.

Taśmociąg boczny odbierający worki

tak

1.
1.1.
1.2.

1.20.

1.21.

Układ sterowania z dotykowym panelem graficznym Pro-face GP4401 T lub równoważne
Montaż, uruchomienie i próby testowe zabudowanej instalacji
poświadczonej protokołem odbioru.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół z
przeprowadzenia prób i testowania urządzeń wraz z
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udokumentowaniem potwierdzającym osiągnięcie założonych
parametrów ruchowych przedmiotu zamówienia
Nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia w siedzibie
Zamawiającego w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji
dostarczonych urządzeń tj. max. 25 osób po min. 6 godz. w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym potwierdzone stosownym
imiennym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Dodatkowe wyposażenie:
Komplet części szybkozużywających się
Automatyczny paletyzer do układania worków typu otwartego
(zgrzewanych lub zszywanych) na paletach drewnianych lub
tworzywa sztucznego o wydajności docelowej 25 palet/godz. w
skład którego wchodzą:

Oferowane
przez
Wykonawcę
Wymagane przez
(wpisać
Zamawiającego
TAK/NIE
lub wartość
parametru)

tak

tak

tak

2.1.

Transporter worków - szer. taśmy [min] 400 mm

tak

2.2

Obrotowa głowica (szer. ramion chwytaka)

tak

2.3.

Stół składowy - [min] 3400x1500 mm

tak

2.4
2.5.

Wyrównywanie płaszczyzn bocznych każdej kolejno ułożonej
warstwy worków.
Prasowanie każdej kolejno ułożonej warstwy worków (siła nacisku
min. 500 kg)

tak
tak

2.6.

Winda palet.- min szer. 1400 mm

tak

2.7.

Zasobnik magazyn palet. - wys. min. 2000 mm min. 20 szt.

tak

2.8.

Transporter palet pustych - [min] 500x1400 mm

tak

2.9.

Transporter palet pełnych - [min] 500x1400 mm

tak

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15

Układ sterowania z dotykowym panelem graficznym – Pro-face GP4401T lub równoważne.
Stanowisko do wstawienia palet pełnych załadowanych z
istniejącej maszyny paczkującej na transporter łączący paletyzator
z kapturownicą za pomocą wózka widłowego celem zafoliowania.
System ochrony dostępu do urządzenia w trakcie jego pracy.
Montaż, uruchomienie i próby testowe zabudowanej instalacji
poświadczonej protokołem odbioru.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół z
przeprowadzenia prób i testowania urządzeń wraz z
udokumentowaniem potwierdzającym osiągnięcie założonych
parametrów ruchowych przedmiotu zamówienia.
Nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia w siedzibie
Zamawiającego w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji
dostarczonych urządzeń tj. max. 25 osób po min. 6 godz. W
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, potwierdzone stosownym
imiennym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Dodatkowe wyposażenie:
Komplet części szybkozużywających się
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Oferowane
przez
Wykonawcę
Wymagane przez
(wpisać
Zamawiającego
TAK/NIE
lub wartość
parametru)

3.

Kapturownica ładunków paletowych folią z rękawa o charakterze
pracy:

tak

3.1.

Automatyczne chwytanie i odcinanie folii,

tak

3.2.
3.3
3.4.
3.5.
3.6

3.7.

3.8.

3.9.

3.10
4.
4.1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Automatyczne dostosowanie kaptura do wysokości ładunku
paletowego,
Zabezpieczenie produktu poprzez naciągnięcie folii w postaci
wcześniej przygotowanego kaptura, na paletę znajdującą się
wewnątrz urządzenia,
Akustyczny i świetlny sygnał kapturownicy
Możliwość pracy kapturownicy bez kapturowania w charakterze
przenośnika rolkowego,
Zespół osłon siatkowych o wysokości 2200 mm z barierami
optycznymi przy wjeździe palet w strefę zagrożenia,
Za stanowiskiem kapturowania 3 szt. transporterów palet pełnych,
ostatni z nich służący do odbioru ładunków przez wózek widłowy [min] wys. transportera 600 m
Montaż, uruchomienie i próby testowe zabudowanej instalacji
poświadczonej protokołem odbioru.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół z
przeprowadzenia prób i testowania urządzeń wraz z
udokumentowaniem potwierdzającym osiągnięcie założonych
parametrów ruchowych przedmiotu zamówienia,
Nieodpłatne przeprowadzenie szkolenia w siedzibie
Zamawiającego w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji
dostarczonych urządzeń tj. max. 25 osób po min. 6 godz. W
terminie uzgodnionym z Zamawiającym potwierdzone stosownym
imiennym zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.
Dodatkowe wyposażenie:
Komplet części szybkozużywających się
Dynamiczna waga kontrolna (działka elem. D-20 g) z
automatycznym dyskryminatorem, odrzucającym worki o masie
nie mieszczącej się w zadanych – 1 szt.
Legalizacja wag
Zbiornik nadwagowy warz z konstrukcją wsporczą o pojemności –
wykonanie zbiornika ze stal nierdzewna AISI 304 - [min] 1 m3
Elementy linii mającej bezpośredni kontakt z paczkowaniem węgla
mają być wykonane z blach nierdzewnych-chromowych – stal AISI
304
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odpylającej zgodnie z
wytycznymi producenta linii paczkowania
Wykonanie analizy ryzyka dla instalacji
Projektowane rozwiązania będą przedmiotem akceptacji
Zamawiającego
Uzyskanie wyniku badań na stanowisku obsługi, stężeń nie
przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
(NDS). Zlecenie badania po stronie Wykonawcy.
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12.

13.
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Kompresor zapewniający pracę urządzeń paczkowalni i odpylania.
Wykonanie głównych elementów linii (tj. Automatyczna linia
ważąco paczkująca, automatyczny paletyzer oraz kapturownica
muszą być wykonane przez jednego producenta.
Wózek widłowy magazynowy z napędem elektrycznym, wózek
magazynowy do obsługi urządzeń nowozabudowanej linii –
Jungheinrich EFG215 lub równoważny

Oferowane
przez
Wykonawcę
Wymagane przez
(wpisać
Zamawiającego
TAK/NIE
lub wartość
parametru)

tak
tak

1 szt.

13.1.

Udźwig [min] 2000 kg

tak

13.2.

Wysokość podnoszenia [min] 3300 mm

tak

13.3.

Wysokość masztu w stanie złożonym do 2300 mm

tak

13.4.

Ogumienie pełne

tak

13.5.

13.6.

Kabina – zamknięta, ergonomiczna, regulowane siedlisko z pasem
bezpieczeństwa; lusterka wsteczne; operator siedzący przodem do
kierunku jazdy; manipulatory sterujące w zasięgu ręki i nóg
operatora
Pełne oświetlenie oraz pomarańczowy sygnalizator migowy na
dachu kabiny

tak

tak

13.7.

Układ kierowanie ze wspomaganiem

tak

13.8.

Rozciąganie wideł

tak

13.9.

Hydrauliczny przesuw boczny wideł

tak

13.10

Dodatkowe wyposażenie:

13.10.1

Podstawowy zestaw narzędzi do obsługi i konserwacji wózka w
zakresie użytkowania - 1 kpl.

tak

13.10.2. Kompletne koło zapasowe przód – 1 szt.

tak

13.10.3. Kompletne koło zapasowe tył – 1 szt.

tak

13.10.4. Zestaw żarówek – 2 kpl.

tak

14.

Magazynowy wózek widłowy – kabinowy, gazowy (propanbutan) lub z silnikiem spalinowym, wózek do obsługi urządzeń
załadunków na samochody z poziomu +0 m, dostosowany do
załadunków z ramp z możliwością wjazdu do ładowanego
samochodu - Jungheinrich EFG316 lub równoważny – 1 szt.

tak

14.1.

Udźwig - [min] 2000 kg

tak

14.2.

Wysokość podnoszenia - [min] 3300 mm

tak

14.3.

Wysokość masztu w stanie złożonym - do 2300 mm

tak

14.4.

14.5.

Pełne oświetlenie oraz pomarańczowy sygnalizator migowy na
dachu kabiny
Kabina – zamknięta, ergonomiczna, regulowane siedlisko z pasem
bezpieczeństwa; lusterka wsteczne; operator siedzący przodem do
kierunku jazdy; manipulatory sterujące w zasięgu ręki i nóg
operatora
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Zamawiającego
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14.6.

Układ kierowanie ze wspomaganiem

tak

14.7.

Rozciąganie wideł

tak

14.8.

Hydrauliczny przesuw boczny wideł

tak

14.9.

Ogumienie pełne

tak

14.10.

Skrzynia biegów automatyczna, hydrodynamiczna

tak

14.11.

Rozruch silnika na LPG

tak

14.12.

Dodatkowe wyposażenie:

tak

14.12.1

Podstawowy zestaw narzędzi do obsługi i konserwacji wózka w
zakresie użytkowania – 1 kpl.

tak

14.12.2. Kompletne koło zapasowe przód – 1 szt.

tak

14.12.3. Kompletne koło zapasowe tył - 1 szt.

tak

14.12.4. Zestaw żarówek – 2 kpl.

tak

IV.

Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie.

tak

...............................................................................................
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

Wartość
zamówienia
netto zł
Lp.

Przedmiot zamówienia

(w okresie
ostatnich 5 lat
przed upływem
terminu składania
ofert)

Data
wykonania
(należy podać:
dd/mm/rrrr
lub okres
od dd/mm/rrrr
do dd/mm/rrrr)

Podmiot
wykonujący
zamówienie*

Nr strony
w ofercie

Wykonawcę
z jego
potencjału)

wykonanie
roboty
budowlanej

zawierającej

dokument
Pełna nazwa
(w przypadku
potwierdzający
Inwestora korzystania przez
należyte

Uwaga!
 Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
 Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia

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

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3.1 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.

Wartość
zamówienia
netto zł
Lp.

Przedmiot zamówienia

(w okresie
ostatnich 3 lat
przed upływem
terminu składania
ofert)

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

Pełna
nazwa
Odbiorcy
dostaw

Podmiot
wykonujący
zamówienie*
(w przypadku
korzystania przez
Wykonawcę
z jego
potencjału)

Nr strony
w ofercie
zawierającej
dokument
potwierdzający
należyte
wykonanie
dostawy

Uwaga!
 Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
 W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisać
„do nadal”, podając wartość zrealizowanego dotychczas zamówienia.
 Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
* W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia

......................................................................................................
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ OSÓB , KTÓRYMI DYSPONUJE/DYSPONOWAĆ BĘDZIE WYKONAWCA DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
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Lp.

1



1

Wymagania Zamawiającego
w zakresie ilości osób
o wymaganych
uprawnieniach/kwalifikacjach

2

Informacje Wykonawcy na
potwierdzenie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu
Nr dokumentu
potwierdzającego
Imię
posiadane
i nazwisko
uprawnienia/
kwalifikacje
3
4

Podmiot
udostępniający
zasoby w przypadku
korzystania z nich
przez Wykonawcę

Nr strony w
ofercie
zawierającej
dokument
potwierdzający
wymagane
uprawnienia

5

6

Osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z cz.V pkt 5 lit.a SIWZ w następujących specjalnościach:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2

Osoby do wykonywania zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo geologiczne i górnicze i wynikającymi
z niej rozporządzeniami oraz z cz.V pkt 5 lit.b SIWZ - w niżej wymienionej ilości:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

Osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania prac przy urządzeniach mechanicznych
i elektroenergetycznych zgodnie z cz.V pkt 5 lit.c SIWZ

Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska
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3.1.
3.2.
3.3.
1)

Oświadczam, że osoby posiadające uprawnienia budowlane wymienione w ust. 1 tabeli będą posiadać w trakcie
realizacji zamówienia aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

2)

Oświadczam, że osoby wymienione w ust. 2 tabeli będą posiadać aktualne badania okresowe, aktualne
szkolenia BHP, przeszkolenie z zakresu BHP (przez podmiot posiadający decyzję Dyrektora OUG zgodnie
z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego) oraz wymagane ubezpieczenia.

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

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

Uwaga!
W przypadku gdy wykazano osoby zdolne do wykonania zamówienia będące w dyspozycji innego podmiotu,
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (w oryginale).
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ
DO WYKONANIA PODWYKONAWCOM

L.p.

Części zamówienia/zakres czynności, których wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom

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

Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska

Strona 50

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1) Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn. ………………………… (nr sprawy: PRZZ/0………..).
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ),
3) Oferta Wykonawcy.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest …………………………………….. na warunkach określonych w niniejszej
umowie.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy określono w Załącznikach nr 1 i nr 2 do Istotnych postanowień,
które zostaną wprowadzone do umowy.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w wyniku którego zawarto umowę.
4. Zakres świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w
ofercie Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy posiada niezbędne uprawnienia,
wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich
osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.
7. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej
lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu)
wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego
na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

§2
Cena i warunki płatności
Wartość umowy wynosi/nie przekroczy:
1) wartość netto ....................zł,
2) stawka VAT – zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
Ceny jednostkowe netto, w oparciu o które będą rozliczane wykonane usługi wynoszą:
…………………….
Wartość umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wartość
obejmuje także wykonanie robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia w wysokości 2% wartości określonej w punkcie 1, niezbędnych do należytego
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające
wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
W przypadku, kiedy zrealizowana wartość umowy będzie niższa od maksymalnej wartości
umowy, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie
odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej części umowy.
Dopuszcza się rozliczanie częściowe w okresach miesięcznych,
Każdorazowo podstawą wystawienia faktury za świadczenie przez Wykonawcę robót związanych
z przedmiotem umowy będzie wystawiony przez Zamawiającego Protokół częściowego odbioru
prac.
Ceny netto są stałe a wartość umowy nie będzie indeksowana. Do ceny zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
Wartość umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy nie
przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
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9. W przypadku, gdy z realizacją zamówienia wiążą się obowiązki celne (w tym związane z
formalnościami celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
10. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu - w
terminie wynikającym z właściwych przepisów - od daty podpisania dokumentu
potwierdzającego wykonanie zamówienia lub upływu terminu upoważniającego Wykonawcę do
wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy.
11. Fakturę należy wystawić i przesłać na adres:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka
Faktura powinna określać nazwę Zamawiającego:
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka
KWK „Bobrek”, 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 - dla Zadania nr 1
lub
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka
KWK „Piekary”, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Generała Jerzego Ziętka 13 - dla Zadania nr 2
12. Wystawione faktury muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer, pod którym
umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego oraz numer
zamówienia Zamawiającego - jeżeli dotyczy.
13. Do każdej faktury Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:
1) oświadczenie, że dane roboty zostały wykonane bez udziału podwykonawców, lub
2) w przypadku wykonania robót z udziałem podwykonawców - oświadczenie podwykonawcy
potwierdzające, że otrzymał od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanych
robót. Oświadczenie to powinno zawierać nazwę i adres podwykonawcy, zakres
wykonywanych przez niego robót oraz stwierdzenie, że nie wnosi żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.
Rozliczenie z Wykonawcą może nastąpić dopiero po przedłożeniu Zamawiającemu jednego z ww.
oświadczeń.
14. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z podwykonawcą z tytułu wykonanych przez niego
robót najpóźniej do połowy okresu płatności wskazanego w ust. 15, wobec czego Zamawiający
nie otrzyma oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13 pkt 2, Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy o
wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane roboty i numerze konta
bankowego podwykonawcy, na które należy przekazać to wynagrodzenie. Jednocześnie
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy z kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Kwota wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie
może przekroczyć wartości robót wynikającej z danego zlecenia.
15. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy wynosi 60 dni
od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie przedpłat.
16. Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a w szczególności na
dostawy oraz wyposażenie w maszyny i urządzenia instalacje technologiczne oraz instalacje
elektroenergetyczne. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że
Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych
zaliczek.
17. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
18. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty,
datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
19. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie
na fakturach.
20. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem
zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
21. Pobieranie zryczałtowanego podatku u źródła (jeżeli dotyczy)
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1) Zamawiający nie pobiera podatku gdy podatnik ma zakład zagraniczny na terytorium RP i złożył
w tym zakresie oświadczenie oraz przedstawił certyfikat rezydencji;
2) Zamawiający pobiera podatek w pełnej wysokości wynikającej z ustawy pdof albo pdop gdy
wykonawca nie złożył oświadczenia w zakresie posiadania zakładu zagranicznego na
terytorium RP lub złożył oświadczenie, iż takiego zakładu nie posiada lub nie złożył certyfikatu
rezydencji (niezłożenie certyfikatu rezydencji skutkuje także pobraniem pełnej wysokości
podatku gdy istnieje stosowna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania);
3) Zamawiający pobiera obniżoną względem ustawy pdof albo pdop stawkę podatku lub
odstępuje od jej pobrania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jeżeli
Wykonawca złożył pisemne oświadczenie, iż nie posiada na terenie RP zakładu zagranicznego
oraz przedstawił certyfikat rezydencji a stosowna umowa międzypaństwowa została zawarta.
4) W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego dostarczenia aktualnego certyfikatu rezydencji.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

§3
Termin realizacji umowy i warunki gwarancji
Okres realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. przy czym
dostawy kompletnych nowych linii paczkowania mają nastąpić w następujących terminach:
1) dla Zadania nr 1 – do dnia 31 grudnia 2015 r.
2) dla Zadania nr 2 – do dnia 30 kwietnia 2016 r.
Wykonawca zapewni następujące warunki gwarancji:
1) na obiekty budowlane - …….. miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru zadania
i przekazania ich do eksploatacji,
2) na maszyny i urządzenia linii technologicznych do paczkowania wraz z urządzeniami
załadowczymi oraz pozostałe urządzenia i instalacje - ……. miesiące, licząc od daty
protokolarnego odbioru i przekazania urządzeń do eksploatacji Zamawiającemu.
Usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a wynikających
z winy Wykonawcy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy na podstawie oddzielnych
protokołów.
Wykonawca zapewni 24 godzinny bezpłatny serwis gwarancyjny w pełnym zakresie w okresie
gwarancji, łącznie z zapewnieniem pełnego asortymentu części zamiennych. Wymienione w
ramach gwarancji podzespoły oraz elementy maszyn i urządzeń zostaną objęte nową
gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia.
Serwis będzie pełniony:
 dla wykonanej części budowlanej przedsięwzięcia, przez …………………………………………...,
Tel. …….., e-mail ……………,
- dla dostarczonych maszyn i urządzeń, przez …………………………., Tel. …….., e-mail ……………,
Wszystkie koszty związane z wykonaniem usług gwarancyjnych m.in. koszty dojazdu
serwisantów i transportu części zamiennych do Zamawiającego, będą po stronie Wykonawcy.
W okresie gwarancji serwis gwarancyjny zobowiązany jest do dokonywania stosownych
przeglądów zgodnie z DTR.
Prowadzenie usług serwisowych po upływie okresu gwarancji może odbywać się
na podstawie odrębnie zawartej umowy serwisowej.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpłatnie dostaw części zamiennych
przez okres minimum 10 lat po upływie gwarancji.
Wykonawca zapewni całodobowy serwis urządzeń, także w dni wolne od pracy, w okresie
gwarancji oraz podjęcia czynności naprawczych do trzech godzin od momentu
telefonicznego zgłoszenia awarii urządzeń.
Czas trwania napraw będzie określony przez Strony w protokole awarii, a okres ich trwania
spowoduje wydłużenie okresu gwarancji.
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi regulują odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

§4
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie placu budowy ze wskazaniem mediów niezbędnych do realizacji zakresu
rzeczowego zadania.
2) zapewnienie nadzoru technicznego i koordynację robót przez imienne wyznaczenie osób
dozoru ruchu KWK Piekary oraz KWK Bobrek posiadających wymagane kwalifikacje
i uprawnienia (inspektorzy nadzoru)
3) udział w rozruchu, odbiorze końcowym oraz protokolarnym potwierdzeniu zakończenia
realizacji przedmiotu zamówienia.
4) udzielenie Wykonawcy niezbędnej pełnej informacji o istniejącym ryzyku zawodowym
w zakładzie Zamawiającego.
5) nadzór straży przemysłowej Zamawiającego wobec pomieszczenia wraz z mieniem
Wykonawcy,
6) organizacja i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrona mienia
Wykonawcy na powierzchni kopalni (nie dotyczy to pomieszczeń przekazanych Wykonawcy
w użytkowanie),
Zamawiający świadczyć będzie odpłatnie następujące usługi:
1) przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązującego w kopalniach
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. porządku i dyscypliny pracy, występujących zagrożeń oraz dróg
dojścia do pracy, zasad łączności, systemu alarmowania, zgłaszania wypadków i zagrożeń,
zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez KRZG KWK „Piekary”,
2) korzystanie z takich urządzeń i pomieszczeń oraz wyposażenia osobistego jak: łaźnia,
markownia, ambulatorium,
3) korzystanie z energii elektrycznej i innych mediów
Należność za usługi Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, będzie naliczana zgodnie
z aktualnie obowiązującymi cennikami usług świadczonych przez Zamawiającego. Faktury
za świadczenie usług będą wystawiane przez Zamawiającego do 7 dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni. Termin zapłaty faktur ustala się na 60 dni od daty wpływu faktury do Wykonawcy.
Należność należy wpłacać na konto wskazane na fakturze.
W przypadku zaistnienia wypadku przez pracownika Wykonawcy, Zamawiający do czasu przejęcia
dochodzenia wypadku przez służby BHP Wykonawcy zobowiązany jest zapewnić:
1) niezwłoczne zorganizowanie pierwszej pomocy dla poszkodowanego wraz z wydaniem
wstępnej opinii lekarskiej i koniecznym transportem sanitarnym,
2) zabezpieczenie miejsca, gdy wypadek miał miejsce poza rejonem pracy Wykonawcy,
3) udostępnienie niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy.
Powyższa procedura w koniecznym zakresie dotyczyć będzie również pracowników Wykonawcy
wymagających nagłej interwencji lekarskiej.
W przypadku stwierdzenia u pracownika Wykonawcy braku kwalifikacji lub naruszenia
postanowień Prawa geologicznego i górniczego, Prawa pracy, Regulaminu pracy obowiązującego
u Zamawiającego lub innych wewnętrznych regulacji, Zamawiający odda go do dyspozycji
Wykonawcy.
Decyzje w sprawach jw. nie podlegają odwołaniu oraz nie zezwalają Wykonawcy na zmianę
zakresu i terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiającemu przysługuje w każdej chwili prawo kontroli prawidłowości wykonywanych usług
i ich zgodności z przedstawionym rozliczeniem.

8. Zamawiający wyznaczy imiennie osoby kierownictwa i dozoru ruchu Zakładu Górniczego
do pełnienia nadzoru nad robotami wykonywanymi przez Wykonawcę w ruchu Zakładów
Górniczych.
9. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o zmianie osób, o których
mowa wyżej.
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10. Zamawiający zapozna pracowników dozoru Wykonawcy z Planem Ruchu Zakładu Górniczego
zarówno dla KWK Bobrek jak i Piekary, co ww. udokumentuje własnoręcznym podpisem.
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze szczegółowym zakresem
przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ, którego treść stanowić będzie
Załączniki nr 1 i Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonywania robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się i stosowania zasad zabezpieczeń
przeciwpożarowych obiektów i urządzeń KWK Bobrek i KWK Piekary.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone mu usługi na podstawowych obiektach
Zakładów Górniczych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami
techniki przewidzianymi dla danego rodzaju urządzeń stanowiących podstawowe obiekty
i urządzenia Zakładu Górniczego.
5. Do wykonywanych prac Wykonawca zapewni właściwy dozór przez osoby posiadające stosowne
stwierdzenia kwalifikacji.
6. Wykonawca zapewni także:
1) wysoką jakość usług,
2) prawidłowe wykorzystanie czasu pracy oraz możliwości technologicznych sprzętu,
3) odpowiednią odzież roboczą i ochronną oraz właściwe narzędzia pracy,
4) wykonywanie usług zgodnie z obowiązującą instrukcjami i regulaminami,
5) realizację poleceń osób dozoru Zamawiającego uprawnionych do nadzoru i kontroli
prowadzonych prac w zakresie:
a) ścisłego przestrzegania technologii prowadzonych prac zatwierdzonych przez
odpowiednich Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych, instrukcji, przepisów BHP
i przeciwpożarowych,
b) zabezpieczenia sprzętu.
7. Wykonawca obłoży przyjęte do wykonania roboty w ruchu Zakładu Górniczego własną załogą,
a dozór i kontrolę nad robotami powierzy zatrudnionym u Wykonawcy imiennie wyznaczonym
osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Osoby te są odpowiedzialne
za wykonywanie przez Wykonawcę wszystkich robót oraz eksploatację powierzonych maszyn
i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami technologicznymi oraz zasadami
bezpieczeństwa. Wykaz tych osób Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Zamawiającego o zmianach w składzie osób Dozoru zatrudnionych u Wykonawcy.
8. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane
dokumenty.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ewidencji osób przebywających na terenie
Zakładów Górniczych oraz prowadzenia stosownej dokumentacji.
10. Odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania niezgodnie z instrukcją maszyn
i urządzeń obsługiwanych przez pracowników Wykonawcy, ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić odpowiedniego miejscowo Kierownika
Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego o przypadku potrzeby natychmiastowego odstąpienia
od zatwierdzonego Planu Ruchu w zakresie wykonywanych robót, ze względu na zagrożenie
bezpieczeństwa Zakładu Górniczego lub bezpieczeństwa powszechnego.
12. W przypadku powstania przy wykonywaniu robót stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników lub bezpieczeństwa Ruchu Zakładów Górniczych, Wykonawca zobowiązany jest
natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników
w bezpieczne miejsce oraz powiadomić Zamawiającego.
13. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienny wykaz, świadectwa kwalifikacyjne,
upoważnienia oraz badania okresowe, szkolenia okresowe pracowników i osób kierownictwa
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zatrudnionych przy realizacji prac będących przedmiotem umowy na terenie zakładu pracy
Zamawiającego.
14. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku pracownika
Wykonawcy. Koszt udzielenia pierwszej pomocy ponosi Wykonawca.
15. W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, dokumentację
powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyn i okoliczności wypadku
sporządza służba BHP Wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009
r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105 , poz. 870 ).
16. Dokumentację powypadkową i stosowną dokumentację w zakresie określenia przyczyn
i okoliczności wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy, sporządza służba BHP Wykonawcy
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. Nr 105, poz. 870 ). O każdym zaistniałym
wypadku przy pracy, niebezpiecznym zdarzeniu, które spowodowało lub mogło spowodować
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ruchu kopalni lub bezpieczeństwa powszechnego
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz na zasadach ujętych w obowiązujących w kopalniach
Zarządzeniach Dyrektora i Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Po zakończeniu miesiąca,
Wykonawca przedłoży w Dziale BHP do dnia 1-go następnego miesiąca, pisemne sprawozdanie
z zaistniałych wypadków przy pracy łącznie z określonymi wnioskami profilaktycznymi wynikłymi
po zbadaniu ich przyczyn i okoliczności.
17. Wykonawca odpowiedzialny jest za okresowe szkolenie swoich pracowników/osób,
które uczestniczą w wykonaniu zamówienia, w zakresie BHP.
18. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć swoich pracowników/osób, które uczestniczą
w wykonaniu umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
19. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Dyspozytorów Ruchu KWK Bobrek i KWK
Piekary codziennie, na każdej zmianie, o stanie załogi jaką zatrudnia Wykonawca na terenie
Zakładu Górniczego.
20. Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników/osób, które uczestniczą
w wykonaniu zamówienia, w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego,
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania,
porządku i dyscypliny pracy, zgłaszania wypadków. Wykonawca nie będzie zatrudniał
pracowników, którzy nie wykazują się dostateczną znajomością przepisów w zakresie tej
tematyki.
21. Pracownicy /osoby, które uczestniczą w wykonaniu zamówienia, Wykonawcy muszą posiadać
ważne badania lekarskie.
22. Po zawarciu umowy pracownicy/osoby, które uczestniczą w wykonaniu zamówienia, Wykonawcy
odbędą szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny ) u Zamawiającego.
23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych
pracowników/osób, które uczestniczą w wykonaniu zamówienia, powstałych przy wykonywaniu
przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim
przez własnych pracowników.
24. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego (służbę BHP i dyspozytora).
25. W przypadku powstania na usługach prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia dla życia
lub zdrowia pracowników, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska lub bezpieczeństwa ruchu
Zakładu Górniczego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w
strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie
Zamawiającego (dyspozytora, służbę BHP i osobę odpowiedzialną za zmianę).
26. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie całego okresu realizacji umowy do posiadania polisy
ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN.
Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię poświadczoną przez
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Wykonawcę za zgodność z oryginałem tej polisy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia
w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu
poprzedzającym wygaśnięcie ubezpieczenia kopii polisy ubezpieczeniowej na kolejny okres
ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
27. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej
umowy (jeżeli dotyczy).
§6
Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca będzie osobiście wykonywał przedmiot zamówienia, z wyłączeniem zakresu
……………, który zostanie wykonany przez podwykonawcę ……………………………
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie działania
i zaniechania podwykonawców, z których pomocą zobowiązanie wykona.
3. Postanowienia dotyczące obowiązków związanych z pracownikami lub osobami występującymi
po stronie Wykonawcy stosuje się do pracowników/ osób występujących u Podwykonawcy.
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
5. Wykonawca obowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwę i adres
podwykonawcy, zakres prac podlegających zleceniu oraz kopie dokumentów, świadectw
uprawnień, jeżeli takie są wymagane przy realizacji zamówienia, na minimum 7 dni przed
planowanym przystąpieniem Podwykonawcy do prac.
6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac
objętych umową, jeżeli Podwykonawca nie gwarantuje należytego wykonania powierzonych mu
prac, w szczególności jeżeli Zamawiający poweźmie wiadomość iż:
1) Podwykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania na rzecz Zamawiającego
lub innego podmiotu prowadzącego działalność w sektorze górnictwa,
2) Podwykonawca znajduje się w sytuacji finansowej nie gwarantującej należytego wykonania
powierzonych mu zadań (np. nie wypłaca terminowo wynagrodzeń pracownikom,
nie reguluje zobowiązań publicznych lub zobowiązań na rzecz innych podmiotów),
3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zakładu górniczego lub
spowodowania zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego.
7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. Przepisy niniejszego paragrafu w tym przypadku stosuje się
odpowiednio.
8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą będą dokonywane według ich uregulowań.
Wykonawca zobowiązany jest dokonywać terminowo wszelkich rozliczeń z Podwykonawcami.
§7
Nadzór i koordynacja
1. Ze strony Zamawiającego - osobą / osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi
za nadzór nad realizacją umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi
wynikających z niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest / są:
…………………………
…………………………
2. Ze strony Wykonawcy
- osobą / osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi
za nadzór nad realizacją umowy oraz podpisanie wszelkich Protokołów odbioru wykonanej usługi
wynikających z niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest / są:
………………………..
……………………......
3. Zmiana
osób
odpowiedzialnych
za
nadzór
nie
wymaga
formy
aneksu.
O przeprowadzonej zmianie w zakresie osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymagane
jest powiadomienie drugiej strony umowy.

1.

§8
Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie umowy
Strony mogą w każdej chwili rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron.
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2.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego
z umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego
dodatkowego terminu do wykonania umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu
tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz).
Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części
świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się,
według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona
ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze
względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny,
wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ex nunc (od teraz) w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia
bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający
może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez
Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy ex nunc
(od teraz) w przypadku:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie
Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania
części umowy,
2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności
lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni w przypadku:
1) ograniczenia produkcji skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być
zrealizowane,
2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub z innych obiektywnych przyczyn,
3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów
Kodeksu cywilnego.
§9
Zmiany umowy
Strony przewidują możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany postanowień umowy, gdy nastąpi zmiana w wysokościach i sposobie płatności
należności publiczno–prawnych, poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących
przepisów,
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, a w szczególności w przypadku wstrzymania realizacji
umowy przez Zamawiającego ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych
lub z innych obiektywnych przyczyn,
3) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji
Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów
technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych lub z innych obiektywnych przyczyn,
4) zmiany sposobu spełnienia części świadczenia w przypadku udokumentowania przez
Wykonawcę niemożliwości jego spełnienia z przyczyn obiektywnych,
5) spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć,
a mających wpływ na możliwość rozpoczęcia, kontynuowania lub zakończenia robót,
jak konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, zmian technicznych
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czy organizacyjnych lub innych zmian, które warunkują prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.

§ 10
Kary umowne
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 20 % wartości netto niezrealizowanej części umowy,
2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 %
wartości netto niezrealizowanej w terminie części umowy,
3) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie - w wysokości 0,1 % wartości netto
niezrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
4) w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie
wyraził zgody - w wysokości 15.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 20.000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 60.000,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek,
7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 20.000,00 zł,
9) w przypadku niedotrzymania innych postanowień umownych, w szczególności braku
należytego zabezpieczenia terenu budowy - w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek.
Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną :
1) za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 20 % wartości netto niezrealizowanej części umowy, co nie
dotyczy przypadków określonych w § 8 Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie
umowy ust. 4 i 5.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych.
W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego robót objętych umową innemu
Wykonawcy w wyniku:
1) nieprzystąpienia przez Wykonawcę w danym dniu do realizacji zamówionych robót,
2) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
3) przerw w kontynuacji realizacji zamówionych usług zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej różnicy pomiędzy kosztami robót
zamówionych przez Zamawiającego u innego Wykonawcy, a kosztami robót wynikającymi
z przedmiotowej umowy.

§ 11
Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego
W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych
w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o., zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.pl w Profilu Nabywcy.
§ 12
Siła wyższa

Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska

Strona 59

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.
Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu
nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są w szczególności:
1) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, itp.,
2) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
3) poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu,
4) udokumentowane ujawnienie zmian geologicznych w eksploatacji pokładów w KWK Bobrek
i KWK Piekary.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla umowy.
3. Jeżeli okoliczność siły wyższej ma charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

§ 13
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych ( udostępnionych ) danych osobowych,
w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
Wykonawca oświadcza, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne
upoważnienia uprawniające do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników wyznaczonych do przetwarzania
danych osobowych z przepisami i obowiązkami dotyczącymi ochrony danych oraz
odpowiedzialnością w tym zakresie.
Wykonawca oświadcza, że dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie,
w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane osobowe będące przedmiotem bądź
wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy, są własnością Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do Węglokoks Kraj Sp. z o. o. po zakończeniu
umowy wszystkich dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o wszelkich przypadkach naruszenia danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu.

§ 14
Ochrona tajemnic przedsiębiorcy, zachowanie poufności
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, definiowanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
udostępnionych wzajemnie w
związku
z wykonywaniem
niniejszej
umowy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie,
a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub
wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot umowy, mogłyby narazić interesy
Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy. Wykonawca przyjmuje
do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania
na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnością Zamawiającego
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

po rozwiązaniu umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich
dokumentów i informacji pozyskanych w związku z niniejszą umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądź wynikiem
przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego
i bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracowników
lub jakiekolwiek osoby, za które Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialność, poza zakresem
niniejszej umowy przetwarzane, ani też korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie
w jakikolwiek sposób.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktować, jako poufnej, żadnej informacji ujawnionej
mu przez Zamawiającego, która:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przez Zamawiającego, lub
2) została bez żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli
poufności.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest także dopuszczalne
w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca może w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizacją niniejszej
umowy ze swoimi podwykonawcami zaangażowanymi w realizację niniejszej umowy, z
zastrzeżeniem zachowania poufności informacji przez podwykonawców;
2) Wykonawca może ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 5, podmioty które pozyskają informacje,
są zobowiązane do zachowania ich poufności.
Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawiającego
nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie
wynika to z innych postanowień niniejszej umowy, a jednocześnie nie służy do jej realizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji
i danych zabezpieczając je przed nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub
nieuprawnioną modyfikacją.
W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana
ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 15
Ochrona informacji niejawnych
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010
r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

1.

2.

§ 16
Zasady etyki
Wykonawca nie może naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie)
przepisów obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy także pracowników, przedstawicieli
Wykonawcy oraz innych osób działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w
szczególności do zachowań, które mogą prowadzić do:
1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 października 2002
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
( j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417)
2) popełnienia czynów wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
Wykonawca winien zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
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przedstawicieli. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że nie wręczał i nie wręczy żadnej
darowizny lub prowizji; jak również nie zgadzał się i nie zgodzi się na zapłatę prowizji
pracownikowi lub przedstawicielowi Zamawiającego w związku z zamówieniem lub umową.

1.

2.
3.
4.

§ 17
Badania kontrolne (audyt)
W trakcie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego
upoważnionych przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany poddać się audytowi w terminie
i zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Audyt może dotyczyć w szczególności:
1) warunków techniczno-organizacyjnych oraz zgodności procesu realizacji umowy z zapisami
umownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracowników w zakresie zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
3) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i BHP,
4) przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań
Zamawiającego w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodności realizacji umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez Wykonawcę wymaganych dopuszczeń.
Czas trwania audytu może wynieść od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Ilość audytów w trakcie trwania umowy nie może przekroczyć 2 na rok kalendarzowy
obowiązywania umowy.
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawierać:
 wskazanie zakres audytu,
 proponowany termin rozpoczęcia i zakończenia audytu,
 inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia może wnieść
uzasadnione uwagi do otrzymanego powiadomienia. Niewniesienie uwag
do powiadomienie we wskazanym powyżej terminie jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem przez Wykonawcę planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag Zamawiający w terminie do 7 dni
roboczych od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez:
 uwzględnienie ich albo
 poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony jeżeli:
 Wykonawca w terminie określonym w pkt 3 nie wniesie uwag do otrzymanego
powiadomienia;
 Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia –
obowiązuje termin zaproponowany przez Wykonawcę lub termin wskazany przez
Zamawiającego z uwzględnieniem uwag wniesionych przez wykonawcę;
 Zamawiający odmówi uznania wniesionych przez Wykonawcę uwag - obowiązuje
wówczas termin wstępnie wyznaczony w powiadomieniu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę
do umożliwienia rozpoczęcia wykonania/ dalszego wykonywania audytu w wyznaczonym
terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu Zamawiający jest
uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia
umownego netto za każdy rozpoczęty dzień, w którym niemożliwe było rozpoczęcie/
prowadzenie/ zakończenie audytu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku
ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leżących po stronie

Sekretarz Komisji: Ewa Brzeska

Strona 62

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

5.

6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego
wezwania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opóźnienia
w rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, przekraczającego łącznie 7 dni roboczych Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opóźnienia. Skutek
złożonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłość. Z chwilą otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonania
zamówienia i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego
ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej części umowy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty. Odstąpienie od umowy
nie wyłącza realizacji uprawnień wynikających z wykonanej części umowy, w szczególności
wynikających z gwarancji lub rękojmi w zakresie obejmującym odebrane usługi. Odstąpienie
od umowy nie wyłącza również obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za
niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy w trakcie realizacji wykonanej części umowy
oraz obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Audyt przeprowadzany jest w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Niestawienie się
przedstawiciela wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynności w ramach audytu.
Przedstawiciel wykonawcy zostanie każdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi
pod jego nieobecność, czynności te nie będą powtarzane.
Cena określona w umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zatwierdzone przez Pełnomocnika Zarządu WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. zostaną
przekazane Wykonawcy.
Wyniki audytu stwierdzające niezgodność realizacji umowy z jej zapisami lub przepisami prawa
mogą być podstawą odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
§ 18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny brutto uzyskanej w toku postępowania, tj. w kwocie ………….. zł (słownie:
……………).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w jednej z form, wskazanych
w SIWZ.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, wskazanych w SIWZ.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana, za zgodą Zamawiającego, z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
Zamawiający pozostawi 30 % wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady.
Zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nastąpi nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 19

Postanowienia końcowe
1. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynności związane z koniecznością bezpośredniego
zwrócenia się do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a także wszystkich
czynności związanych z wykonywaniem praw i obowiązków WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
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2.
3.
4.

5.

6.

wynikających z zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę z
powiadomieniem osoby pełniącej nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca wyraża zgodę na zaciąganie o nim informacji w sądzie i innych organach
administracyjnych, których wykorzystanie będzie miało miejsce wyłącznie w celu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony
zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą
do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

Załączniki do umowy
załącznik nr 1, 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 3 - Cennik usług świadczonych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ

Miejscowość __________________

Data ____________

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O ZAMÓWIENIE

Oświadczam, że będę ponosił solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.

......................................................................................................
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)1

1

Wypełnia każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Bytom / Piekary dnia _____________

Niniejszym potwierdza się, że przedstawiciel firmy:
__________________________________________________________________________
Nazwa
__________________________________________________________________________
Adres
w dniu/dniach ______________________ w obecności przedstawiciela Zamawiającego dokonał wizji
lokalnej obiektów KWK Bobrek/KWK Piekary będących przedmiotem postępowania przetargowego
w sprawie pn.:
Budowa infrastruktury techniczno-technologicznej do paczkowania sortymentu węgla SKARBEK
dla kopalń WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. z podziałem na zadania:
1) Zadanie nr 1 - dla KWK Bobrek,
2) Zadanie nr 2 - dla KWK Piekary.
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