WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

Nr sprawv: PRZZI2786

SPECYF!KACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedziaInością

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zaĘestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \A/ydział Gospodarczy pod numerem
KRS 000008061B;wysokoŚc kapitału zakładowego'' 173 321 000'00 PLN
NIP: 653-000-48-65;
REGON: 270034633;

nr rejestrowy BDO 000012274

lokoks k rai. pl
SposÓb komunikowania się z \Ą/ykonawcamizostał okreŚlony w dalszej częŚci S|WZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 'l500
PROFIL NABYWCY: adres nternetowy : https ://dostawcv-weq lokoks.coiq.biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coiq.bizl
ad res strony i nternetowej : www.weq
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lnformacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie pzetargu
nleograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania ZamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o.
zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem z zastrzeŻeniem postanowień SIWZ.
\^łciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust.1, dostępny jest dla Wykonawcow na stronie internetowej
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o' w Profilu Nabywcy.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawlającym a
Wykonawcaml, w szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji eIektronicznej. ofeńy wrazz załącznikami sporządza się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifi kowanym pod pisem eIektron icznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:
https://efo.coiq. bizli ndex/pomoc/doku mentacia
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Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym określonymprzez
Zamawia1ącego z naleŻytą starannością' Zamawiający' pomimo dochowania nalezytej starannoŚci z

uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienia w pełnym zakresie.
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamowień według rzeczywistych potrzeb z zastzeŻeniem, Że
całkowita wańoŚc dostaw nie przekroczy wartościumowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie. lloŚciwynikającez rzeczywistych potzeb Zamawiającego
zostaną okreŚlone w zamÓwieniach.

Zamawiający dopuszcza mozliwośc składania ofert częŚciowych na poszczegolne pozycje
asońymentowe, ktÓre wyszczegÓlniaZałącznik Nr 2 do SIWZ'
Składana ofeńa winna obejmowaĆ cały zakres Żeczowy i ilościowypozycji' Liczba pozycji wynosi :
zad.'l- 1 pozycja;zad.2 -2 pozycje.
Zamawiający przewiduje możliwoŚć złoŻenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
pozycji.

Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania niezamiezazawzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń wariantowych.
Zoodnie z $ 7 Requlaminu (,,Procedura odwrÓcona'') Zamawiajacv w ninieiszym postepowaniu naioierw
dokona badania i ocenv wszvstkich złoŻonvch ofert, a nastepnie dokona ocenv kwalifikacii podmiotowei
Wykonawcv (w zakresie brak istnienia podstaw wvkluczenia i spełnienia warunków udziału w

postępowaniu), ktoreqo ofeńa została najwyzei oceniona
naikorzvstnieiszv bilans cenv oraz innvch krvteriÓw ocenv ofert'
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opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamowienia jest:
Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osplzętu dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2022 roku (gr. mat. 285-2)
Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
określaZałącznik Nr 1 do slwz.
Sekretan Komisji: Mazena Miętus
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Termin reaIizacjizamówienia iwymaganyokres gwarancji.
Umowa obowiązywac będzie: od 01.01.2022roku do 31 .12.2022 roku,
Zamowienie nie moŻe byc doręczone póŹniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Realizacja dostaw odbywaÓ się będzie sukcesywnie zgodnie z zamówieniami wynikającymi
z rzeczywistych potrzeb Za mawiająceg o.
Wymagany termin realizacji dostawy:
- do 14 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach określonychw Załączniku
nr 6 do Regulaminu tj. Ogolne Warunki Realizacji Dostaw (OWRD).
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 mlesięcy licząc od daty dostawy przedmiotu zamowienia do
magazyn u Zamawiającego.
Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 9 do SIWZ _ lstotne postanowienia
do umowy.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
O terminie przeprowadzenia aukcii elektroniczneiWvkonawcv zostana poinformowani na
etapie zaproszenia do udziału w aukcii.
ofeńa ostateczna uzyskiwana jest spośrodzłozonych ofeń:

w drodze aukcii elektronicznei:
zamawiĄący może przeprowadzic aukcję elektroniczną jeŻeli do postępowania zostanązłoŻone co
najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu' W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie
przeprowadzona pod adresem: https://lain3_wegIokoks.coig.bizl. \Ąłkonawca zobowiązany jest
zalogować się pod powyŻszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.
Zamawia1ący w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny'
Wymagania sprzętowe:
- komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. lnternet Explorer 6.0 lub wyŻsza,
. Mozilla Firefox 3'5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektow ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w
aukcji.

e)

0
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3.

Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni \Ałkonawcy, ktorzy nie spełnią warunkÓw udziału w
postępowaniu lub ich ofeńa podlega odrzuceniu'
W przypadku \Ąłkonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznejjako ostateczną przyjmuje się

złoŻoną ofeńę.
Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizacji
zamÓwienia z Wykonawcą, ktory złoŻyłnĄkorzystniejszą ofeńę - bez względu na ustalony wczeŚniej
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
telefon icznej, faksowej, elektronicznej (n p. : mail, pońal au kcyjny)
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do unieważnienia i powtÓrzenia aukcji, o ile z wzyczyn leŻących
w szczegÓlnoŚci po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia nowej aukcji
Zamawiający powiadomiw sposÓb okreŚlony w SIWZ.

W sprawach dotyczących pnebiegu aukcji, a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu
należy kontaktować się z operatorem aukcji tj. colc S.A, uI. Mikołowska 100,40-065 Katowice,
tel. +48 32757 4444 lub poprzezformularz kontaktowy zawarźy w zakładce kontakt na stronie
elektron i cznego form u larza oferźowego.
VI
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Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnlania tych

warunków.
o udzielenie zamowienia mogą ubiegac się \Ą/ykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doŚwiadczenia to znaczy'.
Wykonawcy ,ktÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia działalnościjestkrÓtszy - w tym okresie, wykonali/
wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku o łącznej wańoŚci netto
nie mniejszej niz:

dla pozvcii nr 1.1
dla pozvcii nr 2.1
dla pozvcii nr 2.2

600 000.00 PLN
5 000 000,00 PLN
500 000,00 PLN

Razem dla realizacji całościprzedmiotu zamówienia 6 100 000'00 PLN
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uwaŻa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamowienia, tj. dostawy stojakÓw ciernych rurowych oraz dostawy stojakÓw ciernych wykonanych z
profilu V niezaleŻnie od tego, na ktore z zadań Wykonawca składa ofeńę' jak rÓwnież dostawy
materiałÓw rodzajowo podobnych, tj. dostawy metalowych elementÓw słuŻących do wzmacniania
stropu, z tym jednak zastrzeŻeniem, iż za dostawy metalowych elementow słuŻących do wzmacniania
stropu Zamawiający uznaje dostawy stojakow SHC, obudowy chodnikowej, indywidualnych stropnic
typu Ko, y, scGB' strzemion do obudowy chodnikowej, rozpÓr stalowych dwustronnego działania do

2)
a)

obudowy chodnikowej, stÓp podporowych do obudowy chodnikowej i do stojakÓw ciernych wykonanych
z profilu V, strzemion _ łącznikow, Śrub hakowych, kotew metalowych oraz częŚci stojakow ciernych
wykonanych z profilu V' częŚci stojakÓw ciernych rurowych, częścistojakÓw sHc' części
indywidualnych stropnic typu Ko, y, scGB, częścikotew metalowych oraz innych wyrobÓw stalowych
na wańośćokreślonąw ust.1 pkt 1)
W przypadku składania oferty na więcej niŻ jedno zadanie wartośćnetto wykonanych dostaw przez
Wykonawcę w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofeń, a jeżeliokres prowadzenia
działalnościjest krotszy - w tym okresie, nie moŻe być mniejsza od sumy waftościdostaw określonych
przez Zamawiającego dla poszczegÓInych zadań, na ktÓre Wykonawca składa ofertę.
Sytuacji ekonomicznej i finansowĄ, to znaczy''
zyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚcijest krÓtszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstawie ,,Rachunku zysków
i strat'' pozycja PrzychÓd netto ze sprzedaŻy produktÓw, towarÓw i materiałow lub Przychod netto ze
sprzedaŹy i zrÓwnane z nimi o wańoŚci nie mniejszej niŻ określonaw pkt. 1 dla poszczeqólnvch
pozvcii asońVmentowvch
W przypadku wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentow
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
W przypadku wykonawcow przedstawiających wartoŚć uzyskanych przychodÓw w walutach obcych
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego
ostatniego dnia roku, ktorego przychody dotyczą, a w przypadku przychodÓw uzyskanych w bieŻącym
roku wg średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa termin
składania ofert. Aby było moŻliwe dokonanie przeliczenia wartościwykonanych dostaw, ktorych wańość
została określona w walutach obcych, należy je wyszczegolniÓ oddzielnie dla kaŻdego roku
kalendarzowego.

z

W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się
rokiem kalendarzowym, Zamawiający dokona
przeliczenia wskazanejkwoty wg średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia miesiąca roku
b)

3)

4)
a)

b)

5)

obrotowego.
znajdują się w sytuacj

i

f

i
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sowej zapewn iającej wykonan ie za mÓwien
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;

Nie zalegają z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkow, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaściwego organu'
Nie znajdują się w stanie:

likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził likwidację
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (1.t. Dz.U. z
2020 poz. 814 z pożn. zm.),

upadłościza wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy zdnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe(j.t. Dz.U. z2020 poz.1228zpożn.zm.),
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamÓwienia'
6)

Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamÓwienia okreŚlone przez Zamawiającego w
Załączniku nr 1 do slWZ.

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonych pnez WykonawcÓw, a wymaganych przez Zamawiającego

dokumentów

i / Iub

oświadczeń.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawcy W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu i braków podstaw do wykIuczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.

DoKUMENTY/oŚWIADGZENIA WYMAGANE Do zŁoŻENlA WRAZ z oFERTĄ oD KAżDEGo z
WYKONAWCOW:
oŚwiadczenia na druku Formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do sIWz.
aktualneqo odpisu z właściweqorejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania ofeń, a dla
Wykonawców, ktÓrzy prowadzą działalnośćna podstawie innych dokumentÓw - ten dokument,

3)

4)

5)

pełnomocnictwa do podpisvwania ofeńv w imieniu Wykonawcy, jezeli upowaŻnienie do podpisywania
oferty nie wynika z przedstawionych dokumentÓw,
dowodu wniesienia wadium,
wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrÓw techniczno _ uzytkowych orazwymaganych
dokumentow przedmiotu zamowienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ ( oddzielnie dlazadań 1
2,) oraz oŚwiadczenie Wykonawcy określającewagę jednostkową oferowanego przedmiotu
zamÓwienia-tabela-integralna częśó załącznika nr 3 do slwz.

i

6)

7)
8)
2.

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ,
Dokumenty

/

oświadczenia wymienione W

cz.lll Załącznika Nr 1 do

SIWZ-

7'eś/l są

Wymagane

jeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentÓw, o ktorych mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określonew pkt 2) stosuje się odpowiednio,

DoKUMENTY l oŚWnDGzENlA, Do zŁoŻENIA PRzEz WYKoNAWCĘ, KToRY zŁoŻYŁ
NAJKoRzYsTNIEJszĄ oFERTĘ (najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub
najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofeń) - NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO:
1)

a)

2)
a)

Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
oryginał lub kopia poświadczonaplzez Wykonawcę za zgodnośćz oryginałem rachunku zysków
i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci
jest krÓtszy niz jeden rok_za ten okres. Wprzypadku WykonawcÓw, ktorzy na podstawie przepisÓw
odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim .
Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
aktualne zaświadczenieNaczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego
organu - wystawione nie wcześniei niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń'

b) aktualne

zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Iub Kasy Rolnlczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, ze \Ałkonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie ze uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie
w całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześnieiniż 3 miesiace przed
upływem terminu składania ofeń'
JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania' Termin okreŚlony w pkt 2) sfosu7'e się odpowiednio.
9) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 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 zZałącznikiem Nr 4 do SIWZ oraz załączenia
dokumentÓw potwierdzających, Że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie'
10) oświadczenie Wykonawcy l członka konsorcjum - dane do zawarcia umowy zgodnie
zZałącznikiem nr 7 do SIWZ
3. Dokumentv / oŚwiadczenia wvmienione w cz. lll Załącznika Nr 1 do SIWZ_l'eś/isą Wymagane,
Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złożynajkorzystniejszą oferźę, do złożeniaw
(nie krotszym niż pięć dni roboczych) stosownych
oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunkow udziału w postępowaniu oraz
spełnianie pnez oferowane dostawy wymagań okreśIonych pnez Zamawiającego, chyba, że

określonymterminie

pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.
Uwaga:

Wykonawca moŻe polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamÓwienia lub zdolnościachfinansowych innych podmiotow, 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

szczegÓlnosci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (jeżeli
dotyczy)
VIII.
1.

2.

3

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegać się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
W przypadku, o ktÓrym mowa w punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu izawarcia umowy
W sprawie zamówienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem
Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla
wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku WykonawcÓw wspolnie, ofertaorazwszystkie załączniki muszą
byÓ podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegÓl nych wy ko n awcow składających ofe ńę wspo n ą.
l

1)

a)

c)
d

P

na dzień składania poprzez EFo:

pełnomocnictwo, podpisane

Wykonawcow,

b)

o

A

4

przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich

pozostałych

z \A/ykonawcÓw aktualny odpis z właściwegorejestru, jezeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a dla WykonawcÓw, ktorzy prowadzą działalnoŚć na podstawie innych
dokumentÓw - ten dokument;
potwierdzen ie wn iesien ia wadi u m- 7'e Żel i dotyczy'
W orzypadku wnoszenia wadium w formie qwarancji lub poreczeń orzez WykonawcÓw wspÓlnie
ubieoaiacvch się o udzielenie zamowienia z treŚci qwarancii musi wvnikac, że odnosi się ona zarÓwno
do zleceniodawcv owarancji, iak rÓwnież do wszvstkich pozostałvch Wvkonawcow wspÓlnie
ubieoaiących sie o udzielenie zamÓwienia.
wystawiony indywidualnie dla kazdego

2)

na wezwanie Komisji Przetargowej:

a)

b)

dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kaŻdego z \ĄłkonawcÓw potwierdzające, Że
nie zalega z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
oŚwiadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie pzedmiotu Zamowienia stanowiącego

c)

kopię umowy konsorcjum.

5.

Załącznik Nr 6 do slwz,

\A/ykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia

muszą wykazać, ze warunki dotyczące
doświadczenia, potencjału technicznego, osÓb zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdolnoŚcifinansowych spełniają łącznie ina tą okolicznośc załączyc odpowiednie dokumenty (jeślisą
wymagane). JeŻeli jeden z Wykonawców spełnia określoneprzez Zamawiającego warunki moŻna

wiedzy

i

przedłoŻyc tylko dokumenty jego dotyczące.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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1)

2)
3)

2.
3.
4.
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opis sposobu przygotowanla izłożenia ofeńy
ofeńa składa się z:
Elektronicznego Formu larza ofeńowego,
oŚwiadczeń i dokumentÓw o ktÓrych mowa w częŚciVl-Vlll slWZ,
pełnomocnictwa wskazującego, iz osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca
występujący w imieniu WykonawcÓw wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia, jest do tego
upowazniona, jezeli nie wynika to z dokumentow potwierdzających zasady reprezentacji.
Pełnomocnictwo do złoŻenia ofeńy musi byc pod rygorem niewazności udzielone poprzez opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę
Wykonawca moŻe złoŻyÓ tylko jedną ofertę.
Treścoferty musi odpowiadaÓ treścininiejszej S|WZ lub specyfikacji technicznej, pod rygorem
odrzucenia ofeńy zgodnie z $ 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Przed złożeniem ofertv zaleca sie wvkonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo.
MoŻliwoŚć wykonania testu podpisu elektronicznego na Plafformie EFo jest dostępna po zalogowaniu
- po kliknięciu 'Moje konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny.
W przypadku wystąpienia problemow ze złoŻeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio z
Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo.coig.bizfindex/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemow związanych m.in.
z pod pi se m ele ktron icz nym ).

ofertę (formularz ofeńowy) należy złoŻyćw formie elektronlcznej za pomocą platformy EFo
udostępnionej na stronie: https://efo'coig'biz.

Do formularza ofeńowego złożonego w formie elektronicznej nalezy dołączyc rowniez załączniki do
ofeńy' tj. dokumenty i oŚwiadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treŚcią slwz, zapisane w
jednym pliku w formacie PDF, o rozmiaze max. 250 MB.
Uwaga:

_w przypadku braku moŻliwościzłoŻenia załącznikÓw do ofefty w jednym pliku, załączniki mogą byi
złoŻone w kilku plikach - w takim przypadku każdy dołączony plik winien być podpisany przez osoby
uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony nazwąwskazującą
na jego zawartość,

-szczegołowy sposób składania ofert

na

platformie

EFo

7'esf dostępny

na

stronie:

cia
przedsiębiorstwa
do
oferty
objęte
tajemnicą
należy dołączyć jako oddzielny plik,
-załączniki
w
pieniądz
innej
formie
niŻ
(poręczenie,
gwarancja),
ktore zostało wystawione w postaci
-wadium
elektronicznej, naleŻy dołączyć jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
h

ttps //e fo. co o
:

i

.

b

izli

n d

ex/ po moc/d o

k u m e n ta

przez Wvstawce poreczenia/gwarancii.

6

7.
8.

o

10

Formularz ofeńowy w weĘi elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
Wymagania techniczne: komputer klasy PG z jednym z następujących systemów operacyjnych:
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Vista), przeglądarka
internetowa zwłączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox
od wersji 50 (bez wsparcia dIa weĘi beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA
(JRE) - zgodnie z zaIeceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczośó ekranu
wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
WiąŻącą ofeńą jest elektroniczna ofeńa pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.

UpowaŻnienie do podpisywania ofeńy i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi być
dołączone do ofeńy lub musi wynikac z przedstawionych dokumentÓw.
oferta oraz wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim pismem czytelnym i trwałym.
Dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez \A/ykonawcę na język polski
iwrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty'
Wykonawca w formularzu ofeńowym winien wypełnic wszystkie pola stanowiące informację na temat
firmy.

11

12

13.

Strony zawierające informacje nie wymagane przezZamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie,
jej działalnoŚci itp.) nie podlegają ocenie.

Wykonawcy, ktorzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzÓr takiego podpisu przed
rozpoczęciem procesu składan ia oferty.
Cena ofertowa musi byc określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofertowego, jako cena netto i
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ '
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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14.
15.

Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem składania ofeń, przy czymzmiana oferty moze
byc dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej (zmienionej).
W zaoferowanej cenie realizacji zamÓwienia muszą byc zawarte wszelkie podatki, cła inne
zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transpońu do magazynów Zamawiającego wraz

i

z
16.

ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu

i

oznakowania wyrobów.
Jezeli \Ątlkonawca zamierza zamieŚciÓ w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisow Ustawy zdnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.

U'z2020r.poz.1913t.j.) niepozniej nizwterminieskładaniaofertmusizastzec.żelnformacienie
iż zastrzeżone informacie stanowia taiemnice

moqa bvó udostepnione oraz wvkazaó

orzedsiebiorstwa nik nr 3 do SIWZ.
W tej sytuacji, Wykonawca zamieszcza treściobjęte ,,Tajemnicą przedsiębiorstwa'' w osobnym pliku,
ktÓremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej oferty elektronicznejwraz z pozostałymi
pl i ka m

i zawier ający mi treści ogol nodostęp ne'

Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśckazdy
zainteresowany moŻe legalnie poznac' W szczegÓlności nie moŻna zaslrzec'. nazwy i adresu

Wykonawcy, informacji dotyczących ceny' terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji

warunkÓw płatnoŚci.

i

lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki
sposob, by Zamawiający mogł z łatwoŚcią określiÓ zakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całoŚci
przekazanych dokumentÓw i danych do dokumentacji postępowania'

17.

Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją
przez nlego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
itreścis!Wz' w tym w szczególnościwszystkich warunków udziału w postępowaniu'

x

Wadium.
ZamawiĄący Żąda od \A/ykonawcÓw wniesienia wadium w wysokości 98 000.00 PLN (dziewięÓdziesiąt
osiem tysięcy 00/100PLN) w przypadku składania ofeńy na wszystkie pozycje.
- W przypadku składania oferty częŚciowej wysokoŚć wadium wynosi:

1

dla pozycii nr 1.1
dla pozvcii nr 2.1
dla pozycii nr 2.2

10 000,00 PLN
80 000 .00 PLN

I000,00PLN

W zaleznoŚci od ilościczęŚci zamÓwienia, na ktore składana jest oferta, wysokoścwadium stanowiÓ
będzie suma wadiÓW Wymaganych dla poszczegolnych częścizamówienia, na które Wykonawca
składa ofertę.

2.
1)

2)
3)

4)
5)
3.
4.

5

o.

7.
8.

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,

poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
gwarancjach u bezpieczen iowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r' o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
w innejformie zazgodąZarządu WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Termin waŻnoŚciwadium musi odpowiadac co naimniej terminowizwiazania ofertą'
Wadium w innej formie niz pieniądz naleŻy złoŻyc w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wystawcę poręczenia/gwarancji kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.
Wpłaty wadium w pieniądzu naleŻy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
BGz BNP PARIBAS nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9000 0001 najpÓzniej do dnia i godziny
składania ofeń z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'' ,,Wadium na pnetarg nr PRZZ/2786 pn.:

Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osplzętu dla potzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2022 roku (gr. mat. 285-2) pozycja nr.....................)
Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przezZamawiającego za wniesione prawidłowo tylko
po wpłynięciu ządanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed terminem składania ofert.
Dokument potwierdzający złozenie wadium naleŻy dołączyć do ofeńy.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
ZamawiającY zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofeńy
najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktÓrego oferta została
wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktÓrego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus

\tN\-

str. 7

Nr sprawv:

o

10
1)

PRZZI2786

wEGLoKoKS KRAJ sp. z o.o.

Zamawia1ący zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, ktÓry wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofeń.
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
Zamawiaiacv moze zalrzv mać
ium wraz z odsetkami iezeli:
Wykonawca odmÓwił podpisania umowy w sprawie Zamowienia na warunkach okreŚlonych w
postępowan u o u dzie len ie za mÓwien ia (złoŻone1 ofercie).
Wykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia naleŹytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia,
Zawarcie umowy stało się niemożliwe z wzyczyn lezących po stronie Wykonawcy'
Wykonawca wycofał ofertę po terminie otwarcia ofert.
\AĄlkonawca zmienił ofeńę, przy czym przez zmianę ofeńy nie naleŻy rozumieÓ:
zmian - składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji
ustnej/aukcji elektronicznej, z zastzeŻeniem, Że nie mogą one byc mniej korzystne niŻ w złoŻonej
i

2)
3

4
5

a

ofercie,

b)

c)
6)
11

12

13

14

zmian - składnikÓw stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacjach/licytacji ustnej/aukcji elektronicznej,
zmian korzystnych dla Zamawiającego, jezeli nie dotyczą kryteriÓw oceny ofeń,

Wykonawca, ktory złoŻyłnĄkorzystniejsza ofeńę i na Wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił
dokumentÓw, o ktÓrych mowa w $ 27 z uwzględnieniem ust. 3'
Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymania wadium
Jezeli zachodzą podstawy do zatrzymania wadium w odniesieniu do częściZamÓwienia tzadaniat oferty
częŚciowej zatrzymaniu podlega wadium odpowiadające tej częŚci.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancii lub poreczeń przez WykonawcÓw wspÓlnie
ubiegaiacych sie o udzielenie zamÓwienia z treści owarancji musi wvnikac, ze odnosi się ona zarowno
do zleceniodawcy qwarancii, jak rÓwnieŻ do wszystkich pozostałych WvkonawcÓw wspÓlnie
ubieoaiących się o udzielenie zamowienia.
Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawieraĆ bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych

w Regulaminie.
15.

16.
17.

Wykonawca' ktÓry złoŻy ofertę niezabezpieczonąwadium będzie wykluczony
a jego ofeńa będzie odrzucona zgodne z $ 29 ust' 5 pkt 1 a) Regulaminu..

przez

Zamawiającego,

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniądz ZamawiĄący

uprawniony jest do
sprawdzenia prawidłowoŚci jej wystawienia.
\Ałkonawca zamierzający złoŻyc wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci składa oŚwiadczenie o
wyrazeniu zgody nazaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowido WĘGLoKoKS KRAJ Sp.
z o. o. ul. Gen. J. Ziętka,42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza
mozliwoŚÓ zaliczenia wierzytelności na poczet wadium przyjmując zasadę, iŻ na poczet wadium
podlegają zaliczeniu wyłącznie naleznoŚci z terminem wymagalnoŚci przypadającym minimum na 1
dzień przed planowanym terminem otwarcia ofert. Po pozytywnej weryfikacji Pion Finansowy blokuje
nalezności w systemie. oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ds' Finansowych lub GłÓwnego
Księgowego, stanowic będzie dowÓd wniesienia wadium i jest składan e przez \AĄlkonawcę wrazz ofeńą
przetargową. WzÓr oświadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci
przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamÓwienia stanowi Załącznik nr 8 do

slwz.
XI

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia umowyl.
Zamawiającv odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

xlt.

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jest najniższa cena (C)- waga 'l00 o/o
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za nĄkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta \Ą/ykonawcy, ktÓry zaoferuje
najniŻszą cenę real izacji zadan ia'
Sposob uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad okreŚlonych w SlWZ.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji
zamÓwienia z wvkonawca. którv złożvłnaikorzvstnieisza ofeńe - bez względu na ustalony wcześniej
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej' Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej'
elektron icznej (np. : mail, pońal au kcyjny), telefon icznej.

1.

2.
3.
4.
5.

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Xlll.

1.
2'

Warunki umowy:
lstotne postanowienia' ktÓre wprowadzone zostaną do umowy, zostały okreŚlone w Załączniku Nr 9
do SIWZ.
Umowa moze zostaÓ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeli Wykonawca Wyrazizgodę na
zawarcie umowy na warunkach okreŚlonych w złozonej ofercie.

x!V. Warunkipłatności

1'
2'
xV.
1.
2'

Wymagany termin płatnoŚci wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego'
Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat'

Termin związania ofeńą.
Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert. Bieg terminu zwięania
ofeńą rozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofeń.
Rozstrzygnięcie postępowania wrazz zawarciem Umowy moze nastąpiĆ po upływie terminu związania
ofeńą inie jestWymagane jego przedłuzanie. Niemniejjednak, jeŻeliZamawiający uznatoza
zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do WykonawcÓw z wnioskiem o przedłużenieterminu
związania ofeńą o okres do 60 dni.

xVI.
,l

Termin składania ofeń:
wraz z

ikami nal
w form ie elektron icznej po przez

E le

ktron iczny Formularz w terminie

do dnia .Ą[..li.L ;.......2021r. do

2.
3.
4.
5.

8:! {

odpowiedzialnośc za prawidłowe złoŻenie oferty ponosi Wykonawca. ofeńa wiąŻąca powinna na
Platformie EFo miec status złoŻona.
Koszty opracowania i złoŻenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi \Ą/ykonawca'
System Elektronicznego Formularza ofertowego nie dopuszcza mozliwości złoŻenia ofeńy po upływie
terminu składania ofeń.
Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofeń zmieniĆ lub wycofaÓ ofertę.
UWAGA:
Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji
prawidłowościużytych pod pisow elektron icznych pnez system i nform atyczny.

XVl!. otwarcie ofeń.
1

otwarcie złożonychofeń nastąpiw dniu .l8.r.l.l|.,.....2o21r. o godz. ...9,'.0-a-

2.
3'
4'

na adres e-mailowy wskazany w złozonej ofercie.

lnformacja

z

otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim \Ałkonawcom drogą elektroniczną

ZamawiĄący nie przewiduje publicznej sesjiotwarcia ofert.
otwarcie ofeń następuje bezpoŚrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzien' w ktÓrym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

XVlll. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
ZamawiĄący ustala następujący sposÓb komunikowania się z \Ąłkonawcami:

1.
b)

Wykonawcy zZamawiającym:
zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofert, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskrai.pl lub
poprzez Platformę EFo na adres e-mail osÓb do kontaktu wskazanyoh w ogłoszeniu'
składanie dokumentóW na wezwanie Zamawlającego, uzupełnianle dokumentów, wyjaśnienia
treściofert Iub dokumentów składanych wraz z otertą - w formie elektronicznej opatrzone
kwaIifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platformę EFo na elektroniczne wezwanie w
okreŚlonym przezZamawiającego terminie lub na adres e-mail: m.mietus@weqlokokskraj.pl
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Zamawiającego z Wykonawcami:
ie n a, wezwa n ia oraz i nformacje będzie przekazy w ał Wy ko n awcom :
- drogą elektroniczną: drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie
Elektronicznego Formularza ofeńowego.
- na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
- poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
ntern etowej w profi u n a bywcy https ://dostawcv-weg loko ks.co iq. b izl

zawiadom

i

i

3

I

osobami udzielającymi informacji ze strony Zamawia1ącego jest:
Sekretarz Komisji Przetargowej :Marzena Miętus: tel''32l7181168; e_mail:m.mietus@weglokokskraj.pl
W celu kontaktu zwyznaczonymi osobami nalezy przekazać zapytanie przez Platformę EFo lub drogą
elektroniczną na podany adres.
WviaŚnienia udzielane sa od oon

do piatku w oodz. od 7.00 do 13.00

Xlx. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji
l. Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
2. Wykonawca moze zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci SIWZ poprzez nazędzia
.

umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofeńowego ' Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaŚnień, chyba, ze proŚba o wyjaŚnienie treścispecyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niż
6 dni przed terminem składania ofeń.
TreŚc zapytań (bez ujawniania Żrodła zapytania) wraz z wyjaśnieniamiKomisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej Zamawiającego W profilu nabywcy.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

3.
4.
5. W

uzasadnionych przypadkach ZamawiĄącv moze przed upływem terminu składania ofert

zmodyfikowac treŚĆ SlWZ. Jezelizmiana ta będzie istotna, w szczegÓlności dotyczyc będzie kryteriow
oceny ofeń, warunkow udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający

6.

xx_

przedłuŻy termin składania ofert . Dokonaną
internetowej

W

ten sposÓb modyfikację ZamawiĄącv umieści na stronie

.

W przypadku modyfikacji treściFormularza ofeńowego pzed terminem składania ofeń, jeśli
Wykonawca złoŻyłjuż elektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności
zweryfikowania złoŻonej ofeńy, w kontekście jej kompletności ! zgodności. Na platformie EFo
ofeńa Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złożona w poprzedniej wersji
Formularza). Wykonawca powinien dokonaó aktualizacji złożonejofeńy W oparciu o
zaprezentowany wykazzmian wprowadzonych w formularzu ofeńowym i wysłaó ją ponownie do
Zamawiaiącego. W przypadku nie dokonania aktualizacii złożonaelektroniczna ofeńa pozostaje
wiążąca.
rzetw arzan ie da nych oso bowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeŃ,tarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
P

(ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE'L'2016.119'1), zwanego dalej RoDo,
Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych \Ą/ykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląsxióh e|gfio) przy ui gen. L.'Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarów i
usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
8DO000012274,e-mail:sekretariat@weglokokskraj. pl,ww.weglokokskraj.pl,zwanydalej

Administratorem.

2
3.

a)
b)

c)
d)
4.

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. : adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskrai.pl, tel. 32 7181667.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
Wyboru najkorzystniejszej oferty oraz udzielania zamÓwienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyÓ reprezentantÓw
\A/ykonawcy, właścicielilu b pracown ików.
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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5.
6.

Przebltarzaile danych osobowych Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚć przeprowadzenia postępowania o

udzielen ie zamÓwienia.

Dane Wykonawcy są rÓwnieŻ przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓW
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŹnoŚci
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
7. Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rownieŻ do wykonania ciązącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku dochodowym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo'
8. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celow. Administrator moŻe udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwazĄącym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonaniaprzez nich zleceń dla Administratora.
9' Dane osobowe \Ą/ykonawcy będą przetv,tarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
10. \Atlkonawcy posiadają prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przebł,tarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
11. Wykonawca prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. zo. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl , tel.32
71B 16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy
uzna, iŻ przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RoDo.
12.Wykonawca zobowiązuje się poinformowaó w imieniu Administratora (Zamawiającego) wszystkie osoby
tizyczne kierowane do realizacjizamÓwienia oraz osoby tizyczne prowadzące działalnoŚc gospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są w składanej ofercie
lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
b) prze[ltarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawia1ącego) - (jeżeli dotyczy)
13. Zgodnie z art'I4 RoDo \A/ykonawca zobowiązuje Się wykonac W imieniu Administratora
(Zamawia1ącego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa W ust. 12, przekazując im treŚĆ
klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę jako
żrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktorymi dysponował będzie Administrator (ZamawiĄący) _
( jeŻeli dotyczy)
14. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
XXI.
1.

2.
3.
1)

2)

4

lnformacje dodatkowe
CałoŚc postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rÓwnieŻ wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
Komisja przetargowa moŻe Żądac od WykonawcÓw wyjaśnień dotyczących treści złozonych ofeń.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa \AłkonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofeń:
nie złoŻy li stosownych pełn omocn ictw, oŚwiadcze ń lu b d oku me ntÓw,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy' do ich uzupełnienia w
określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie postępowania
lub odrzucenie oferty.
Składanie dokumentÓw przez \Ą/ykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę (w przypadku procedury
odwrÓconej):

1)

2)
a)
b)

Komisja Przetargowa Wzywa Wykonawcę' ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę do złoŻenia stosownych
dokumentÓw w określonym terminie, chyba, że pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania lub odrzucenie oferty.
oświadczenia lub dokumenty złoŻone przez Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę winny

potwierdzac:
spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
Że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw okreŚlonych w
S|WZ/|WZ na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia'

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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6.
7.
1)
2)
8.
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Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od żądania od \Ałkonawcy dokumentow i
oŚwiadczeń wynikających z Regulaminu lub S|WZ/|WZ jeŻeli Zamawiający jest w ich posiadaniu albo
moze uzyskać jez powszechnie dostępnych i bezpłatnychbaz danych.
Dokumenty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez \Afukonawcę
warunkow udziału W postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamowienia wymagań
określonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień
uzupełnienia.

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
inne omyłki polegające na niezgodności ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
iwyznaczając termin na WyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacjazmian wynika z
wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust' 4.

Zoodnie

z S 39 ust'l

z

Reoulaminu dokumen

oosteoowania nie oodleoa udosteonieniu

na zasadach określonvch w przepisach o dostepie do informacii publicznej.

XXl!. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.

1.

2.
1)

2)
3)

osoby upowaŻnione informują WykonawcÓw, W formie przewidzianej W slWZ

www.weqlokokskrai.pl
lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
\Ałkonawcach, ktÓrych oferty wybrano,
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz
uzasad

4)

n

ien

ie faktyczne,

uniewaznieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie

faktyczne.

Decyzje podejmowane przez Zamawiającego

3

o

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

w toku

postępowania

o

udzielenie ZamÓwienia'

w tym o odrzuceniu ofeń, wykluczeniu WykonawcÓw czy uniewaznieniu postępowania są ostateczne
i nie podlegają zaskarŻeniu. Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak i mającym zamiar

wzięcia udziału W postępowaniu
ZamawiĄąceg o

ja kieko lwi e

o

udzielenie Zamówienia nie przysługują W stosunku do

k roszcz enia z tego tytułu.

XXlll. Postanowienia końcowe.

1.
2.
3.

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

Dla zawarcia umowy/umów w pnedmiotowym postępowaniu wymagane jest
Zamawiającego uzyskanie zgod o charaktene korporacyjnym'

ze

strony

Załaczniki:
,l

Załączniknr 1

Szczegołowy zakres zamÓwien

2.

Załączniknr 2
Załączniknr 3

Formularz ofertowy
Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i
parametrÓw technicznych wraz z tabela
Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw
oŚwiadczen ie dotyczące przedmiotu ofertv
oŚwiadczenie Wykonawcv wspÓlnie ubieqaiaceqo sie o zamÓwienie
oświadczenieWykonawcy/członka konsorcium - dane do umowv
oświadcz.dot. wniesienia wadium w formie zaliczenia
wierzytelności
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowv

3.

7
8

Załączniknr 4
Załączniknr 5
Załaczniknr 6
Załączniknr 7
Załączniknr 8

I

Załączniknr 9

4.
5.
6
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Załącznik Nr 1 do S|WZ
OPIS PMEDMOTU ZAMOWIENIA

'

opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2022 roku (gr. mat. 285-2)

Nr zadania

Nazwa materiału

(pozycji)

Zadanie

1

STOJAK CIERNY NATYCHMIAST PODPOROWY RUROWY
Z ZABEZPIECZEN EM POPMECZNYM DWU KLINOWYM
STOJAK CIERNY NATYCHMIAST PODPORO\AAT RUROWY
Z ZABEZPIECZE N EM P OPRZECZNYM DWU KLI NOWYM

Szacunkowa
wielkośó dostaw

Jm

Ilość

szt.

s00

kompl.

6 640

kompl.

610

I

1.'.1

I

Zadanie 2
2.1

2.2

Hmax-3550 MM

STOJAK CIERNY WYKONANY Z PROFILU V.29
STOJAK CIERNY WYKONANY Z PROFILU V-29
Hmax-3500 MM Z 3 STRZEMIONAMI
STOJAK CIERNY WYKONANY Z PROFILU V-29
Hmax-4250 MM Z 3 STRZEMIONAMI

Wyjaśnienie: H max - Wysokośćmaksymalnie rozsuniętego stojaka.

ll.
1.
2.
3.

Wymagania prawne oraz Wymagane parametry techniczno - użytkowe:
oferowany przedmiot zamÓwienia musi spełniać wymagania przepisÓw prawnych:
. Ustawy z dnia 9 czenuca 2011 r.-,,Prawo geologiczne igornicze" (D2.1J.2021r. poz. 1420t.j.)
. Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. _ ,,W sprawie, szczegołowych
wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładÓw gorniczych" (Dz'U. 2O17r. poz. 1118
z dnia 09 czerwca 2017r.).
oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
Podporowe stalowe elementy obudowy wyrobisk winny byó wykonane ze stali o właściwościach

mechanicznych określonych W Polskich Normach.
Wymagania w zakresie parametrów wytrzymałościowych oraz dokładnościwykonania stawiane
elementom odrzwi oraz odrzwiom obudowy podporowej stalowej określająPolskie Normy.

Zadanie I

1)
I

2

3.
4.

Stojaki cierne natychmiast podporowe rurowe zzabezpieczeniem poprzecznym dwuklinowym
muszą odpowiadaÓ następującym warunkom:

oferowany przedmiot zamówienia winien byc wykonany zgodnie z Dokumentacją TechnicznoRuchową oraz rysun kiem technicznym, zgod nymi z uzyskanym ceńyfikatem.
oferowany przedmiot zamÓwienia winien spełniaÓ wymagania jako górnicza obudowa indywidualna
zawańe w PN-G-I5533:'1997. Gornicza obudowa indywidualna _ Stojaki cierne * Wymagania i
badania, przy czym zapis w tablicy 1 ww' normy ,,\Ą/ysokoŚc zsuniętego stojaka h'' nalezy rozumiec jako
maksymalną wysokośćstojaka po jego całkowitym zrabowaniu'
Głowica koronowa stojaka winna spełniać wymagania normy PN-G-I5534:1997' Gornicza obudowa
indywidualna - Głowica koronowa do stojakow ciernych i hydraulicznych - Podstawowe Wymagania.
W pnypadku gdy Wykonawca przedstawi aktuatne _ obowiązujące certyfikaty i dopuszczenia
wystawione w oparciu o normy wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuścitaką ofertę pod
warunkiem obowiązywania tychże norm W dniu wystawienia cerźyfikatu/ dopuszczenia przez
u poważ n i o n ą

5.

o.
7.
B.

o

j ed n ostkę c ertyf i k uj ąc ą.
Konstrukcja stojaka winna umozliwiac wyposazenie stojaka w rÓzne typy głowic koronowych' Rodzaj
głowic koronowych będzie okreŚlony kazdorazowo w zamÓwieniu realizacyjnym.
Stojak winien charakteryzować się natychmiastpodporową charakterystyką pracy.
Konstrukcja stojaka musizapewniac mozliwoŚć rabowania stojaka z odległościco najmniej 'l metra.
Stojaki muszą spełniać warunki stosowania w pokładach zagroŻonych tąpaniami, tj. posiadać
odpornośc na obciązenie dynamiczne energią minimum 2,8 x 10 4 J.
Wymagana podpornoŚÓ nominalna (robocza):
Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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o

stojak cierny natychmiast podporowy rurowy z zabezpieczeniem poprzecznym dwuklinowym
Hmax-:,3550 mm (t 15 mm), (zadanie 1.{): min Pnom (robocza) = 320 kN,(r 20 kN)

lub
stojak cierny natychmiast podporowy rurowy( wzmocniony) z zabezpieczeniem poprzecznym
dwuklinowym Hmax-:,3550 mm (t 15 mm), (zadanie 1.1): min Pnom (robocza)= 31S kN ( r 20 kN)

.

10.
.
.
11.

o
.
.
'12.
.
.

Minimalne Średnice zewnętrze rur rdzennika i spodnika:
rura rdzennika Ar > 110 mm,
rura

spodnika As

Cech

> 138 mm.

!e.

Na kazdym stojaku winny byc umieszczone następujące dane:
Zl12k wytwÓrcy,

symboltypu,
podpornośc nominalna stojaka' numer kolejny stojaka, rok produkcji,

Pakowanie.

stojakiwinny byc dostarczane zmontowane W pańiach obejmujących jeden typ.
kaŻdą pańię \A/ykonawca winien zaopatrzyc w przywieszkę, zawierającą co najmniej następujące dane:
nazwę Wykonawcy zamÓwienia zgodnie z umową, nazwę producenta wyrobu,
i adres
Zamawia1ącego, nazwę wyrobu, w tym symbol typu, podpornoŚc
W
kiloniutonach, wysokoŚć stojaka w milimetrach, inne symbole charakteryzujące, między innymi:
odpornośĆna obciązenia dynamiczne' nr partii, ilośćsztuk w opakowaniu, nr atestÓw materiałowych,

nazwę
nominalną

datę produkcji oraz znak kontroli jakościproducenta' Przywieszki winy byĆ będą poprawnie
przytwierdzone do opakowania izabezpieczone przed wpływamiatmosferycznymi.

Zadanie nr 2
Stojaki cierne wykonane z profilu

2)
1'
2.
o
o
3.
4.
5.
6.
7.

V

muszą odpowiadać następującym warunkom:

oferowany przedmiot zamówienia winien byc wykonany zgodnie z Dokumentacją Techniczno_
Ruchową oraz rysu n kiem technicznym, zgod nymi z uzyskanym ceńyfikatem'

Stojaki winny być wykonane z kształtownika V29 zgodnie ze specyfikacją określona dla poszczegÓlnych
częŚci zamÓwie n ia (zadania) spełn iające g o wymaga n a norm
PN-H-9344'|-1:2013-12. Kształtownikistalowe walcowane na gorąco dla gÓrnictwa _ CzęŚÓ 1: ogotne
i

wymagania ibadania.

PN-H-93441-3:2004' Kształtowniki stalowe walcowane

:

na gorąCo dla gÓrnictwa CzęśÓ 3:

Kształtownikitypu V - Wymiary.
Głowica koronowa stojaka winna spełniac wymagania normy PN-G_ 15534:1997. GÓrnicza obudowa
indywidualna - Głowica koronowa do stojakow ciernych i hydraulicznych - Podstawowe Wymagania'
Konstrukcja stojaka winna umozliwiać wyposazenie stojaka w rÓŻne typy głowic koronowych. Rodzaj
głowic koronowych będzie okreŚlony kaŻdorazowo w zamÓwieniu realizacyjnym.
Strzemiona do połączenia elementÓw stojaka winny spełniac wymagania normy PN_G-I5o11:2011'
obudowa chodnikow odrzwiami podatnymiz kształtownikow korytkowych _ Strzemiona'
Stopa podporowa stojaka winna spełniac wymagania normy PN_G_15000-06:1988. obudowa
chodnikow odrzwiami podatnymi z kształtownikow korytkowych _ Elementy pomocnicze - Sfopa

podporowa.

W pnypadku gdy Wykonawca pnedstawi aktualne - obowiązujące certyfikaty i dopuszczenia
wystawione w oparciu o normy wycofane lub zastąpione, Zamawiający dopuścitaką ofeftę
pod warunkiem obowiązywania tychże norm w dniu wystawienia certyfikatu/ dopuszczenia
przez upoważn ioną jednostkę certyfi kującą.

B. Stojaki muszą spełniaĆ warunki stosowania w pokładach zagroŻonych tąpaniami tj. posiadaÓ odpornoŚć
na obciązenie dynamiczne energią minimum 2,8 x 10 4 J.
9. Stojaki muszą charakteryzowac się następującą podpornoŚcią nominalną:
. podpornośĆ nominalna dla stojakow ciernych z profilu V 29 obejmujących zadania nr 2.1 i 2.2 : min
Pnom = 280 kN
10. Cechowanie.
Na kazdym stojaku powinny byc umieszczone następujące dane:
. znak wytwÓrcy,
. symboltypu,
. podpornoŚc nominalna stojaka, numer kolejny stojaka, rok produkcji'
11. Pakowanle.
. stojakiwinny byc dostarczane zmontowane W pańiach obejmujących jeden typ.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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KaŻdąpartię Wykonawca winien zaopatrzyćw przywieszkę, zawierającą co najmniej następujące dane:
z umową, nazwę producenta wyrobu, nazwę i adres
ZamawiĄącego, nazwę wyrobu, w tym symbol typu, podpornośćnominalną w kiloniutonach, wysokoŚc
stojaka w milimetrach, inne symbole charakteryzujące, między innymi: odpornośćna obciązenia
dynamiczne, nr partii, iloŚc sztuk w opakowaniu, nr atestÓW materiałowych, datę produkcji oraz znak
kontroli jakoŚci producenta' Przywieszki winy byc będą poprawnie przytwierdzone do opakowania i
zabezpieczon e p rze d wpływa m i at mosfe rycz ny m i.

nazwę \A/ykonawcy zamÓwienia zgodnie

Iil.

oświadczenla i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego :

1.

oświadczenia i dokumenty które należy załączyć do ofeńy:

1)

wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego parametrÓw techniczno - uzytkowych orazwymaganych
dokumentÓw przedmiotu zamÓwienia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ .
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ

2)
2.

1

2)

lub
3)

4)
5)

6)
7)

oświadczenia i dokumenty do złożeniana Wezwanie Zamawiającego' przez Wykonawcę, który
złoŻy naikonystniejszą ofeńę. :
Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodnośc z Wymogami norm PN_G_15533:1997 i PN_G15534:1997 (głowica) wydany(e) pzez jednostkę certyfikującą wyroby dla przedmiotu zamÓwienia
( dla zadania 1.1 )
Aktualny(e) dobrowolny(e) ceńyfikat(y) na zgodnoŚÓ z Wymogami norm: PN-G_15534:'lgg7, PN-H93441-1:2013-12, PN-H-93441-3:2004, PN-G-I5011:2011, PN-G-15000-06:'t988 wydany(e) przez
jednostkę ceńyfikującą wyroby dla przedmiotu zamÓwienia ( dla zadania 1.1 ,2.1 i 2.2
|
Aktualny Ceńyfikat - wydany przez jednostkę upowaznioną do ceńyfikacji przedmiotu zamÓwienia,
potwierdzający, Że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamÓwienia (dany typ/typy
stojakÓw ciernych) spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo
geologiczne i gornicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej
ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu ( dla zadań 'l.'l, 2.1 i 2.2 |
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub inny dokument(y) zawierający(e) zwymiarowane zakresy
wysokoŚci i cięzary stojakow oraz rysunki techniczne oferowanego przedmiotu zamÓwienia.
Wyniki badań, w tym charakterystyki pracy stojakÓw, potwierdzające Wymagane przez Zamawiającego
parametry tech n iczno-uzytkowe przedmiotu zamÓwienia.
I

nstrukcja Uzytkowan ia.

WzÓ(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu.
Uwaga:

Użycie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wyrazu: ,,minimum''
w odniesieniu do wymaganych wymiarów poszczególnych częściskładowych stojaków

oznacza, że są to wymagane wymiary częściskładowych stojaków, które nie mogą byó mniejsze
od podanych przez Zamawiającego dla poszczególnych pozycji.
\Ałkonawca moŻe zaoferować stojaki o Wymaganych przez Zamawiającego minimalnych wymiarach
częŚci składowych stojakÓw, jak rÓwniez moze zaoferować stojaki o wymiarach większych od podanych
przez Zamawiająceg o d la poszczegÓl nych zadań'
\ĄĄlkonawca wygrywający przetarg musi dostarczac stojaki wykonane zgodnie ze złoŻoną ofertą,
z zastzeŻeniem, iŻ zeczywiste wymiary częŚci składowych dostarczanych stojakÓw po dokonaniu
pomiarow muszą być zgodne ze złoŻoną ofeńą i jednoczeŚnie nie mogą byó mniejsze
od wymaganych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań.

UWAGA!

a)
b)
c)

Cełtyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

W przypadku braku waŻnoŚci złozonego Wraz z ofeftą certyfikatu na cały okres realizacji
zamÓwienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyĆ do WĘGLoKoKs KRAJ KWK ,,Bobrek Piekary" Ruch ,,Bobrek'' Bytom ul' Konstytucji 76 aktualny obowiązujący cełtyfikat, dokument ten
musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktory przedstawił dokument, ktory stracił ważnośĆpo
wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył ceftyfikatu zgodnie z pkt' b), zawarcie
umowy będzie niemoŻliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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lV.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyó wrazz przedmiotem zamówienia:
Przy pierwszej dostawie/usłudzelrebgeie-łrudgłłlanęj+

1)

a)
b)

c)
d

2
a
b

c)
d)
e)

Aktualny(e) dobrowolny(e) ceńyfikat(y) wydany(e) przezjednostkę ceńyfikującą wyroby dla przedmiotu
zamowienia.
Dokumentacja techniczna wyrobu zgodną z uzyskanym ceńyfikatem,
nstrukcja uzytkowan ia.
WzÓ(y) cechy stosowanej przez \AĄlkonawcę do oznaczenia wyrobu
P rzy kaŻdej d ostawi
Dokument dostawy.
Deklaracja zgodnoŚciwyrobu, według normy PN-EN lSo/lEc17050-1:2010,,ocena zgodności.
Deklaracja zgodnoŚci składana przez dostawcę. CzęŚĆ 1: Wymagania ogÓlne''
Dokument gwarancyjny.
Świadectwo jakoŚci
Atest hutniczy wystawiony dla materiałÓw uzytych do wyprodukowania przedmiotu zamÓwienia
Świadectwo odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:20ó6 dla wyrobÓw hutniczych.
I

e/ffii:

Sekretarz Komisji: Manena Miętus
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Ęczna wartość oferty n€tto
Lączna wartoóć oferty brutto

1'
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku oferty WspÓlnej kazdy

\A/ykonawca składający ofeńę wspÓlną:

podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera Wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione W celu nalezytego Wykonania zamóWienia,
akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnościWynagrodzenia naleŻnego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego Wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu
za mÓWien ia potwie rdzo n ego przez Zamawiającego.
oferuję termin realizacjizamowienia oraz okres gwarancjizgodnie z Wymaganiami slWZ,
oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osob trzecich,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania okreŚlone w Załączniku nr'1 do slWZ,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, W tym lstotne postanowienia, ktÓre zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,
zapoznałem się z Wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.,
ogÓlnymiwarunkami realizacji dostaw ()WRD) _ Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamowień
oraz lnstrukcją dla WykonawcÓw, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv-weqlokoks.coiq.bizl,
orazŻewprzypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \A/ykonaw-y
z ww' lnstrukcją'

2.

oświadczam, Że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kaŻdy
Wykonawca składający ofertę wspolną, spełnia warunki udziału w postępowaniu okreŚlone w SlWZ oraz
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania określone w SlWZ.

3.

oświadczenle podmiotów składających wspólną ofeńę:
oŚwiadczam w imieniu \AĄlkonawcow składających ofeńę, Że w przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamÓwienia, Wykonawcy składający wspÓlną ofertę będą ponosić solidarną
odpowiedzialnośc za n iewykonan ie lu b niena lezyte wykonan ie zobowi ązania.

oświadczam,że jestem związany oferhąprzez okres 60 dni

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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PoTWl ERDzAJĄcYc H s P EŁN lAN E P PzEz oF E RoWA N E DosTAvVY WYMAGA Ń oKREŚ Lo NYc H
PRzEz zAMAWlAJĄcEGo
l

l

t

Dotvczv zadania nr 1.1
A. Parametry techniczno

- użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

oświadczam, iŻ stojaki cierne oferowane

w zadaniach nr.'. .....'....'....* odpowiadają
następującym warunkom :
1) oferowany przedmiot zamÓwienia jest fabrycznie nowy, kompletny iwolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych. Do skompletowania wyrobu uzyte będą wyłącznie materiały nowe, czyli
takie, ktore nie były remontowane, regenerowane i uzywane _ TAK / NlE*.
2) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wymagania przepisÓw prawnych:
a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- ,,Prawo geologiczne i gornicze" (D2.U.2021 poz. 1420t.j./ TAK / NIE*.
b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2O16 r.
szczegołowych wymagań
-,,w sprawie,
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów gÓrniczych"
(Dz.IJ.2017r. poz 111B z-anii og
czerwca 2017r.). - TAK / NIE*.
3) oferowany przedmiot zamÓwienia wykonany jest zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz
rysunkiem technicznym, zgodnymi z uzyskanym certyfikatem - TAK / NIE*.
4) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wymagania jako gornicza obudowa indywidualna zawańe w
PN-G'I5533:1997. Gornicza obudowa indywidualna - Stojaki cierne - Wymagania i badania, przy czym
zapis w tablicy 1 ww. normy ,,\A/ysokośĆzsuniętego stojaka h'' nalezy rozumieÓ jako maksymainą
wysokoŚc stojaka po jego całkowitym zrabowaniu - TAK / NlE*.
5) Głowica koronowa stojakÓw spełnia wymagania normy PN-G- 15534:1997 - TAK / NIE*.
6) Konstrukcja stojakÓw umożliwia wyposażenie stojaka w rÓzne typy głowic koronowych. Rodzaj głowic
koronowych będzie okreŚlony kazdorazowo w zamówieniu realizacyjnym - TAK / NlEi'
7) Stojaki charakteryzują się natychmiastpodporową charakterystyką pracy _ TAK / NlE*.
8) Konstrukcja stojakow zapewnia mozliwoŚć rabowania stojaka z odległościco najmniej 1 metra TAK / NIE*,
9) Stojaki spełniają warunki stosowania w pokładach zagroŻonych tąpaniami - TAK / NlE*.
10) Podpornośó nominalna:
a) stojaki cierne natychmiast podporowe rurowe z zabezpieczeniem poprzecznym dwuklinowym Hmax-:
3550 mm : min Pnom (robocza) - ..........** kN, ( t .......** kN)
'1

1) Minimalne średnice zewnętrze rur rdzennika i spodnika:
. rura rdzen nika @r
. rura spodnika @s

> ... ...

>...

.** mm.

12) Cechowanie.

Na kazdym stojaku umieszczone są następujące dane:
. znak wytwÓrcy,
. symbol typu,
. podpornoŚc nominalna stojaka, wysokośc maksymalna stojaka, numer kolejny stojaka, rok produkcji,
. TAK / NIE*.

Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu
13)

Pakowanie.
. Stojaki dostarczane będą zmontowane w partiach obejmujących jeden typ.- TAK / NlE*.
1KaŻdą partię \A/ykonawca zaopatrzy w przywieszkę, zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę
\A/ykonawcy zamÓwienia zgodnie z umową, nazwę producenta wyrobu, nazwę i adres Zamawiającego,
naiwę wyrobu, w tym symbol typu, podpornoŚć nominalną w kiloniutonach, wysokośÓ stojaka-w
milimetrach, inne symbole charakteryzujące, między innymi: odpornośc na obciązenia dynamicżne, nr
pańii, iloŚc sztuk w opakowaniu, nr atestÓw materiałowych, datę produkcji oraz znak kontroli jakoŚci
producenta- TAK/NIE*.
Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do opakowania i zabezpieczone przed wpływami
atmosferycznymi- TAK / NIE*.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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14) oświadczenie Wykonawcy określające wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamówienia
zgodnie z- Tabelą nr 1 (integralna częśó Załącznika nr 3 do slwz).
B

Załączone do ofeńy oświadczenial dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane
dostawy wymaga ń okreś lonyc h pzez Zamawiające go
oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ,
oŚwiadczenie Wykonawcy okreŚlające Wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamÓwienia{abelaintegralna częśczałącznika nr 3 do slWZ.

1)

2)

c.

Dokumenty potwierdzające parametry technlczno - użytkowe oferowanego przedmiotu
zamówienia do złożenia przez wykonawcę' który złożyłnajkorzystniejszą ótertę

1. Ceńyfikat wydany przez jednostkę ceńyfikującą, wazny w dniu składania ofert'
_ nazwajednostki'''
.'.'**nr ceńyfikatu...
- data wystawienia
......** data obowiązywania... '''
2. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub inny dokument(y)zawierający(e)zwymiarowane
3.
4.
5.
D.
1-

zakresy
wysokoŚci, cięzary stojakÓw, średnice i gruboŚci Ścianek rur rdzennika i spodnika oraz
rysunki
tech n iczne oferowanego przedmiotu zamówien ia

nazwa dokumentu.

Rysunki techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

nazwa dokumentu.

\Ą'!'niki badań, w.tym charakterystyki pracy stojakÓw, potwierdzające Wymagan e przez Zamawiającego
parametry tech n iczno-uzytkowe przed miotu zamÓwien ia

nazwa

dokumentu.

**

lnstrukcja Uzytkowania
nazwa dokumentu.

oświadczenia:

oŚwiadczam, ze oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych ifizycznych i nie narusza
praw majątkowych osÓb trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią-z jakimkolwiek

roszczeniem przeciwko ZamawiĄącemu wynikającym

2.

z

naruszenia przez zaoferowany przedmiot

zamowienia praw tej os9by, w tym praw wynikających z tytułu własnoŚci przemysłowej, zob-owiązuję się
do poniesienia (zwrotu ZamawiĄącemu) wszystkich kosztÓw iwydatkÓw z tym związańych, wliczając w
1o koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, których prawa zostały narus'one.
oświadczam*** że informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje oęoące tajemnicą
pzedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow Ustawy
dnia 16 kwieinia 1993 roku'o zwalczaniu
nieuczciwejkonkurencji (Dz. U'z2020r'poz'1913t.j.)tj spełniająłącznietrzywarunki:
informacja ma charakter
przedsiębiorstwa lub posiada wartoŚć gospodarczą),
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działaniaw celu zachowania poufnoŚci.

z

1)
2)
3)

Faktyczne okolicznoŚci potwierdzające zasadnoścobjęcia informacji tajemn icą przedsiębiorstwa:
Ad
Ad

Ad.

, Że wyrÓb

3.

oferowany jako rÓwnowaŻny spełnia wymagania okreŚlone przez
7 do S|WZ _ dotyczylnie dotyczy (odpowiednie skreŚlić-)

Za mawiającego w Załączniku Nr

E-mail do obsługi zamówień generowanych W portalu Dostawcy

"

LDo

)

- niepotzebne

-"-

skreślić
wpisać własne dane

***

-wypełnić jeżeli doĘczy

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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lnteoralna cześć

ika nr 3

WAGA J EDNOSTKOWA OFEROWAN EGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(wypełnió dla każdego zzadań, dla którego składana jest ofeńa)

NR
ZADANIA

Nazwa materiału

Uzupełnienie

WAGA

(kg/szt)

STOJAK CIERNY NATYCHMIAST PODPOROWY
RU ROWY Z ZABEZP'ECZEN IEM POPRZECZNYM
DWUKLINOWYM HMA*'3550 MM

1.1

1.1**

**

wpisaĆ własne dane

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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PRzEz zAMAWIAJĄGEGo
Dotvczv zadania nr 2.1 i 2.2
A. Parametry techniczno

- użytkowe oferowanego pzedmiotu zamówienia:

oświadczam' iż stojaki cierne oferowane w zadaniach nr.....................** wykonane

V..'....** i odpowiadają następującym warunkom:

są

z profilu

1)

oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny iwolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych i wykonawczych. Do skompletowania wyrobu uzyte będą wyłącznie materiały nowe, czyli
takie, ktore nie były remontowane, regenerowane i używane _ TAK / NlE*.
2) oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wymagania przepisów prawnych:
a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- ,,Prawo geologiczne i gornicze" (D2.tJ.2021 poz. 1420 t.j.) TAK/ NlE..
b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r' -,,w sprawie, szczegołowych wymagań
dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładow gorniczych" (Dz.U.2017r' poz 111B z dnia Og
czerwca 2017r.). - TAK / NIE*.
3) oferowany przedmiot zamÓwienia wykonany jest zgodnie z Dokumentacją Techniczno -Ruchowąoraz
rysunkiem technicznym, zgodnymiz uzyskanym ceńyfikatem _ TAK / NIE*.
4) Stojaki wykonane są odpowiednio do zadań z kształtownika V25 lub V29 spełniającego wymagania
norm : P N -H -9344'l -'l :200 4, PN -H -93441 -3:.200 4- TA K / N E*.
5) Głowica koronkowa stojakÓw spełnia wymagania normy PN_G_ 15534:'t997- TAK / N!E-.
6) Strzemiona do połączenia elementÓw stojakÓw spełniają wymagania normy PN-G-'|5011:2011 TAK / NIE*.
7) Stopa podporowa stojaków spełnia wymagania normy PN-G-I5000_06:1988- TAK / NlE-.
B) Konstrukcja stojakow umozliwia wyposazenie stojakÓw w rÓzne typy głowic koronowych - TAK / NlE*
9) Stojaki oferowane w zadaniu nr 2 spełniają warunki stosowania w pokładach zagroŻonych tąpaniami tj.
posiadają odpornoŚc na obciąŻenie dynamiczne energią 2,B x 10 4 J - TAK / NlE-.
10) Stojakl charakteryzują się następującą podpornościąnominaIną:
zadanie 2.1 i 2.2:
ciernych z profilu V 29 obejmujących zadania nr...'''
.....**: Pnom =
I

::":::i::::1':oi',:"nÓw

11) Gechowanle.

Na kazdym stojaku umieszczone są następujące dane:
o znak wytwÓrcy,

. symbol typu,

o podpornośĆ nominalna stojaka,

-

TAK

/ NIE*.

wysokośc maksymalna stojaka, numer kolejny stojaka, rok produkcji,

Wzór(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu
12)

Pakowanie.
. Stojaki dostarczane będą zmontowane w partiach obejmujących jeden typ._ TAK / NIE*.
. KaŻdĄ partię Wykonawca zaopatrzy w przywieszkę, zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę
Wykonawcy zamÓwienia zgodnie z umową, nazwę producenta wyrobu, nazwę i adres Zamawiającego,
nazwę wyrobu, w tym symbol typu, podpornoŚÓ nominalną w kiloniutonach, wysokośćstojaka w
milimetrach, inne symbole charakteryzujące, między innymi: odporność na obciążenia dynamiczne, nr
partii, ilośĆsztuk w opakowaniu, nr atestów materiałowych, datę produkcji oraz znak kontroli jakości
producenta- TAK/NlE*.
Przywieszki będą poprawnie przytwierdzone do opakowaniaizabezpieczone przed wpływami
atmosferycznymi- TAK / NIE*.

B.
1)

Załączone do ofeńy ośwladczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane
dostawy wymaga ń okreś lo nyc h przez Zamawiające go :
oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ,
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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2)
c.
1)

oŚwiadczenie Wykonawcy okreŚlające Wagę jednostkową oferowanego przedmiotu zamÓwieniałabelaintegralna częśczałącznika nr 3 do SIWZ.

Dokumenty potwierdzające parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu
zamóWienia do złożenia pnezvlykonawcę' ktory złoŻyłnajkozystniejszą ófertę_na wezwanie:
Ceńyfikat wydany przez jednostkę ceńyfikującą, wazny w dniu składania ofeń.
- nazwa jednostki..
-data wystawienia

2)
3)
4)

data onowiązywania

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa lub inny dokument(y) zawierający(e) zwymiarowane zakresy
wysokoŚci i cięŻary stojakow oraz rysunki techniczne oferowanego przedmiotu zamÓwienia
nazwa dokumentu.

Rysunki techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

-nazwa dokumentu.

Wyniki badań, w tym charakterystyki pracy stojakÓw, potwierdzające Wymagane przez Zamawiającego
parametry techniczno-uzytkowe przedmiotu zamÓwienia

-

5)
D.
1.

'.......**nr ceńyfikatu..
**

nazwa dokumentu.

lnstrukcjaUzytkowania
nazwa dokumentu.......

oświadczenia:

oŚwiadczam, Że oferowany przedmiot zamÓwienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza
praw majątkowych osob trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek

roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym

z

naruszenia przez zaoferowany przedmiot

zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnościprzemysłowej, zobowiązuję się
do poniesienia (zwrotu ZamawiĄącemu) wszystkich kosztÓw iwydatkÓw z tym związanych, wlicżajłń
to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszoną

2. oświadczam*** ze informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące tajemnicą
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu

1)
2)
3)

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z2020r.poz' 1913 t.j.)

informacja

ma

charakter

tj.

spełnia1ąłącznie trzy warunki:

(techniczny, techńologiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiada wańość gospodarczą)'
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności'
Faktyczne okolicznoŚci potwierdzające zasadnośc objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1...

4d.2...
4d.3..

3.
E.
*

-

**

oświadczam, Że wyrób oferowany jako rÓwnowazny spełnia wymagania
Zamawiającego

W

Załączniku Nr

1 do

slWZ

-

okreŚlone

dotyczylnie dotyczy (odpowiedńie skreŚlić).

E-maildo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy

(

LDo

przez

)

niepotrzebne skreślić

- wpisać własne dane
***
-wypełniÓ jeżeli dotyczy

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Tabela

{.

lnteoralna cześó załacznika nr 3

J EDNOSTKOWA OFEROWAN EGO PRZEDMIOTU ZAMOWI ENIA
(wypełnić dla każdego zzadań, dla którego składana jest ofeńa)

WAGA

NR
ZADANIA

Nazwa materiału

Uzupełnienie

(kg/szt)
**

STOJAK CIERNY VVYKONANY Z PROFILU V.29
Hmax-3500 MM Z 3 STRZEMIONAMI

2.1
2.1**

STOJAK CIERNY WYKONANY Z PROFILU V-29
Hmax-4250 MM Z3 STRZEMIONAMI

2.2
2.2**

**

wpisać własne dane

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 4 do S|WZ

WYKAZ VVYKONANYCHMTYKONYWANYCH

DOSTAW

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

Nazwa i adres \Arlkonawcy
Data: ...

Wańośó
zamówienia netto
zł
Lp

Przedmlot
zamówienia

(w okresie

ostatnich
3 lat przed
upływem terminu

składania ofert)

Data dostaw

Podmiot
wykonujący
zamówienie*

(nalezy
podaó:
dd/mm/rrrr
lub okres
od
dd/mm/rrrr

do
dd/mm/rrrr)

Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

(w przypadku

korzystania
przez

\A/ykonawcę

z jego

potencjału)

Nr

strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzając
y naleŻyte

wykonanie
dostaw)

Uwaga!

- Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieÓ jego odbior'
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisaÓ
,,do nadal'', podając wartoŚÓ zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. - Do wykazu naleŻy dołączyÓ dokumenty potwierdzaiące, ze podane
w wykazie dostawy zostały

wykonane nalezycie lub są wykonywane nalezycie.

*
W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany
jest udowodnic Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczegÓlności dołączając w tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik Nr 5 do S\WZ

oŚWlADczENlE DoTYczĄcE PRzEDMloTU oFERTY

-)

\Ąkonawca, a W przypadku oferty wspÓlnej
Pełnomocnik:
(pełna nazwa iadres)_

Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, od mia na, gatunek,
klasa, itp.)
Producent wyrobu:

Posiadane dokumenty, odniesienia:

1

z pełną odpowiedzialnoŚcią, ze oferowany wyrÓb spełnia
wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zikresie *pro''"Ji"nl-a
na'rynek i oó uzvtlu w podziemnych wyrobiskach
gÓrn
zakładÓw
oŚwiadczam

iczych w

2
lub

wa ru

n

kach

istn iejącyc

n zagńzen.

oŚwiadczam' ze przedmiot zamÓwienia dostarczony
będzie w opakowaniu
jednorazowym nie podlegający'

.*,ótóńi

zwrotnym

.-):

tj.:

(jeŻelidotyczy Wypełnia Wykonawca
okreŚlając rodzaj opakowania)

UWAGA! W przypadku braku informa9ii o rodzaju
opakowanie,

onak9.wanla Zamawiający traktował będzie
jako opakowanie
ieańorazoii_'iie--foategaiące
,irotśńi. Zwrot opakowań
zwrotnych odbywa się na koszt lifykonawcy.

3'

oświadczam'i:,::'bj:'T,u1ę-19,do dalszego zagospodarowania
99! !
wytworzony
zgodnie z obowiązującymi pizepisami pra'"'"' g - -r -

ch przezsiebie

odpadÓw

*)

w razie potrzeby nal9zy wypełniĆ dta
kazdej pozycji (zadania) oddzietnie)
"*) zaznaczyć odpowiednń an' oreroiinego
wyronu

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik Nr 6 do SIWZ

MiejscowośÓ

Data

PEŁNA NAZWA vVYKoNAWcY

oŚWnDczENlE WYKoNAWCY WsPoLNlE UBIEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlEN!E

1)

2)

3)

oŚwiadczam, ze:
nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłościlub likwidacji oraz o ogłoszeniu
upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a uńład nie pizewiduje

zaspokojen ia wierzyciel i popzez

kwidację majątku u padłego,

nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat, składek ni ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na iaty zaległych płatnościlub
li

wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośĆ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia.

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspolnie składających ofeńę.

Sekretaę Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy/człon ka konsorcjum

:

oŚwlł oczEN

1.

!

lub

!

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
ofertę wspÓlną oswra
zei

jest czynnym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług ijest uprawnionym do wystawiania faktur,
jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług'

* - wybrać właściwą
opcję i niepotrzebne

2.
3.

skreślić

\Ałkonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspólnej kazdy \Ąrlkonawca składający
ofertę wspÓlną oświadcza, łe, posiada status
' przedsiębiórcy w rozumieniu ustawy ,. ańiź
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjaćh handlowych (Dz'lJ. z2021
r. poz. 424t.i.).
Wykonawca skład"jącY niniejszą ofeńę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
ofertę wspÓlną oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowymlest :

(

nazwa Urzędu Skarbowego i adres )

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Nr sorawv: P

WEGLOKOKS

RAJ So. z o.o.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

PieczęÓ firmowa Wykon awcy
NIP

DATA

oŚWlADczENlE
Niniejszym oŚwiadczamy, ze posiadamy wierzytelności pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ Sp'
przekracza1ące wysokośc wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofeńowych w przetargu pn.

z

o.o

przetarg nr: ... ... . .. , . .
przewidywana data otr""i"i" oi"rt,
wysokośc Wymaganego wadium: '
.

Wvżei wvmienione wierzvtelnościwvnikaia z:

faktury
faktury
faktury
faktury

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

'
...
..
...
..

dnia
dnia
z dnia
z dnia
z

data
data
data
data

z

wymagalnoŚci

wartoŚĆ

wymagalnoŚci

wartośc
wartość

wymagalnoŚci
wymagalnoŚci

wartoŚć

WARToŚc RAZEM: ........

kwoty[-] (słownie:
stanowiecej rownowartość wadium' na poczetwadium wymaganego w postępońniu pń.: t-].

Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do

)oświadczamy, że zaliczenie
WĘGLoKoKs KRAJ

wienytelności na poczet wadium uważamy ża spełni'enie-ffiz

*woti t-J
dlatego też nie będziemy naliczać odsefek za opoźnienie w zapłacie za okres do dnia zaxoncźenn
postępowania o udzielenie zamowienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach okreśIonych w 19
$
Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z wW. rantur VAT do

(pieczęć i podpis osoby/osob upowaŹnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęc i podpis Dyrektora ds. Finansowych/GłÓwnego

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

Nr sorawv: PRZZ|2786

Załącznik Nr 9 do SIWZ
lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

KOKS KRAJ S

zo.o.

Umowa

dniu

'... w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):
41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach' X \A/ydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 000008061B, NlP 653-000-48_65, REGON 270034633,
BDo 000012274, wysokoŚc kapitału zakładowego 173'321.000,00 zł,zwanąw treści Umowy Zamawiającym,
w imieniu i na rzecz ktorego działają:
zawarta w

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

1

2

a
Firmą

zarejestrowaną W
... pod numerem KRS ...
.., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
identyfikacyjny NlP ...
REGON
wysokoŚć kapitału zakładowego - ...
...... PLN',
'...
'
zwanąw treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działaią:
1

2

$ l.Podstawa zawarcia umowv

Podstawę zawarcia umowy stanowią:
ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa stojaków stalowych podporowych ciernych oraz
osprzętu dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2022 roku (gr. mat.
285-21 nr sprawy: PRZZ/2786
2. oferta złoŻona przez \A/ykonawcę'
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ).

1.

3'
1.

2.
3.

1.

1)

2)
2.
3.

$ 2. Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest: dostawa stojakow stalowych podporowych ciernych oraz osprzętu dla potzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek -Piekary w 2022roku (gr. mat. 285-2)
Wykonawca oŚwiadcza, ze Świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający
niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym
w ofercie Wykonawcy.

z

WańoŚć umowy nie przekroczy:

Wartoścnetto'...'..'.''..'....'.zł,
stawka VAT - zgodnie z obowiązu)ącymi przepisami w okresie realizaĄi umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr....'. do Umowy.
Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofeńą. W przypadku wystąpienia przez osobę
z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym naruszenia praw

trzecią

4

z

autorskich, praw własnościprzemysłowej lub know- how przez przedmiot zamÓwienia, \AĄlkonawca
zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego' atakŻe
ponieśc wszystkie koszty ztymzwiązane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego narzecz
osób trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.
WańoŚÓ umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Nr sorawv: PRZZ|2T 86

KOKS KRAJ So. z o.o.

z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o', w tym lub aukcjielektronicznej
(art.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy
do magazynow Zamawiającego łącznie zubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
5. Ękonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
Zamawia1ący, pomimo dochowania nalezytejstarannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonejdziałalnoŚci
nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana faktyczna wartoŚć
umowy netto będzie nizsza od wańoŚci netto umowy, \Ąfukonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej częściumowy'
6. W sytuacjach powodujących koniecznoŚć odbioru towaru pzez Zamawiającego z winy \Afikonawcy,
Zamawiający obciązy \Alkonawcę kosztami transpońu w wysokości poniesionej pzezZamawiającego.
7. Dla określeniailoŚci oraz terminu dostaw, ZamawiĄący składać będzie Wykonawcy stosowne
zamÓwienia . UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamowień \Ą!konawcy
przez Zamawiającego:
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Portalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamÓwienia faksem, lub
3) przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf'
8. W przypadku przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą w ,,Portalu
Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona jest z
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na wskazany przez
Wykonawcę w złozonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
9. Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamÓwień nie pÓzniej niŻ w ostatnim dniu
obowiązywania umowy.
10. Suma wańości zamowień wystawionych przez Zamawiającego nie moze przekroczyĆ wańości umowy'
WańoŚÓ odebranego towaru, ktorą zapłaciZamawiający zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do ww. cen zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e przez Zamawiającego,
12. Faktury za realizację przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiaÓ będzie Zamawiającemu W terminie
wynikającym z właŚciwych przepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwierdzon ego przez magazy n Za mawiające g o
'13' Fakturę naleŻy wystawić na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 4'|-94o Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary
i przesłac na powyŻszy adres'
14' Faktury naleŻy wystawiaÓ na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłac na adres wskazany

15.
16.

w zamÓwieniu'

Faktury muszą byc wystawione w języku i w walucie polskiej, zawierać numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonymprzezZamawiającego oraz numer
zamÓwienia.
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb

rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej Klasyfikacji WyrobÓw iUsług (PKWiU) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna być zgodna z nazwą asońymentu okreŚlonego w umowie i zamÓwieniu'

17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o
w ust' 12, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.

ktÓrym mowa

18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu'

19. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wplywu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat'

20. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
Wykonawcę na fakturze.

21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pieruvszej kolejności na poczet
należnoŚci głÓwnejwskazanejw tytule przelewu (art' 451 s 1 Kc nie stosuje się)'
22. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kazdorazowo tylko iwyłącznie

23.

na fakturach.

Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy umieszczonego na złoŻonej u ZamawiĄącego
fakturze nie stanowi zmiany umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawiającemu

faktury korygującej.
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24. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznoŚĆ głÓwna, naleŻnoŚĆ uboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegolnościzabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody ZamawiĄącego pod rygorem
niewaznoŚci'

25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kazdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp z o'o."'
26. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niz w terminie płatnoŚci faktury pienruotnej.

27. Zamawiający jest

uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
niewymagalnych' Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oŚwiadczenia pzez
Zamawiającego o potrąceni u.
28. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego
ZamawiĄącego.
29' NaleznoŚci wynikające z realizacji umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą byĆ
przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 kc, bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
30. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako \Ą/ykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚÓ wobec
Zamawia1ąceg o za rea izację p rzed m iotu u mowy.
31. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, ze wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych nalezności jak i zobowiązań odbywac się będą
wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a liderem konsorcjum tj ...
Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału ZamawiĄącego a dokonana przezZamawiĄącego zapłata na
uecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkow konsorcjum z tytułu naleznego
wynagrodzenia za realizaĄę przedmiotu umowy. _ (jeżeli dotyczy)
32. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
ze wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak
i zobowiązań odbywac się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem Wykonawcy
określonymW ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi
Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywaĆ się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotów
będących \A/ykonawcami z tytułu naleznego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

i

l

33. Zamawia1ący oŚwiadcza, Że:
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i usług o NlP 653 000 48 65,
2) jego właściwymurzędem skarbowym jest Pienłszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2^,01-513 Warszawa,
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r. o przeciwdziałaniu

nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020.935 tj.)
ktÓrakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistńienia

34' Jezeli

zmiany.

35. W przypadku zmiany właŚciwych urzędow skarbowych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni

36.

od daty jej dokonania.

Zamawia)ący oŚWiadcza, Że będzie realizowac płatnoŚci
podzielonej płatnoŚci, Żw' split payment.

za

faktury

z

zastosowaniem mechanizmu

37. Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi być rachunkiem

dla ktÓregozgodnie zrozdziałem 3a ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2o2o.1896
tj.) prowadzony jest rachunek VAT.

38. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \Ą/ykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. ordynacja podatkowa

39.

1)
2)
3)

(Dz. U. 2020.1325 t.j.).

Przedmiot zakupu moŻe zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku \Ątlkonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego
w zakresie:
obowiązkow wynikających z rękojmi i gwarancji,
obowiązkÓw w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi

przedmiotu umowy,
Wymaganych warunków technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy,
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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4)

odpowiedzialnoŚci

z

tyt. kar umownych

40. Wvkonawca oŚwiadcza'

a)
b)

ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw,

Źe:

jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług
o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym. podatnikiem podatku od towarÓw i usług
Wykonawca oŚwiadcza, ze jego właŚciwym urzędem st<arnówym jest ...

11 Wvkonawca
42'
oŚwiadcza, ze posiada
z dnia B marca 2013

43'

za

o ktÓrych mowa powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postępowaniulumowie'

status..'......

.....'. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
* trJnsaró1ach handlowych (Dz.U.

r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom

2020.s35 t.j.).
Stronyz-obowiązane są niezwłocznie informowaĆ drugą Stronę o kazdejzmianie
statusu, o ktÓrym mowa
pkt

w ust. 33,

3); ust.42 powyzej.
opÓŹnień w płatnościachkwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.

44' W przypadku

45' Strony przewidują

mozliwoŚÓ zmiany umowy poprzez obnizenie cen jednostkowych
materiałÓw
wskazanych w załączniku nr .''... do umowy. zmi;ańa umowy w tym zakreśie
moze nastąpic w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzeź złoŻenie przez Wyńonawcę
iełnóstronnego pisemnego
oŚwiadczen ia Zamawiającem

1

2
3

u

S

ł rermin

onowiazvwa

Umowa obowiązywac będzie
Zamowienie nie moze byc doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania
umowy.
Termin realizacji dostaw - ..'....'.od daty wyśłaniazamÓwienia drogą
elexirońiciną.

Wykonawcaudziela""o,,s"j'slęcyliczącoddatydostawy
2

przedmlotu zamówienia do magazynu Zamiwiającógo.
Wuzasadnionych przypadkachZamawiĄący.przefrówadza postępowanie
Termin zapłaty
za dostarczone, objęte postępowanień-reklamacyjnym tbwary zostajereklamacyjne.
wtedy wydłuzony o okres
postępowan ia reklamacyjnego.

3.

4

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w
Jvm z wadą lkrytą, Zamawiający złoŻy \Ąfukonawcy
pisemną. reklamację. Wykonawca zobowiązanv jóst
w terńinie'oo g oni roóóc2ycn, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatizrje i udzielic ż"ń^*iąił"'i-'p]J"'nej
odpowiedzi
czy reklamację uznaje i wskazaĆ sposÓb jej załatwienia. Bieg termjnu rorpdcryn.oó
onia nistędnego po
dniu przekazania, drogą faksową lub eleńtioniczn
ą, przez zóńawiaiąc"gb r."ńuń.c;l oo wyronawcy'
Po

stwierdzeniu konieczności wycofania z uzytkowania dostarczonego
towaru z powodu wad zostaną
p-zeprowadzone og lędz ny w obecnoŚci przedstawiciela \Ą! kon
awcy.
W przypadku uznania reklamacji \Affkonawca zobowiązZny jest dostarczyc, w terminie
do 3 dni
roboczych od daty uz-nania reklamacji, towar wolny oo'waó,
ioo rygorem'naliczenia kar umownych
i

5

zgodniezzapisamigi0.

o.

W przypadku rozbieżnościstanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający
moze zlecic wykonanie
b_ada ń s pecja istycz n ej jed n ostce badawczej.
W .przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty
badań ponosi
\Ałkonawca, ktÓry zobowiązany jest do dosiarczenia, w ierminie
óo s ońi roooczvcn od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez
Zamawiającego
postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umowńycń zgodnie
ź zapisami s ło.
.w.
WysokoŚc kosztÓw badań określi kaŻdorazowo spec1alistyózna jednostka
badawcza'
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostaó objóty nońą g*"r"ncją
na takich samych zasadach
jak przedmiot
l

7.

I

umowy.

ZamawiĄącyzastrzega,:.:|]"!l?-*-o.d".,#ffi"lnymterminie,wczasieobowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego
zgodności z
deklarowanymi

1

2
3
2.
3.

przez Wykonawcę umońy parametrami teihnicznymi ijakoŚciowymi
oraz wydanymi
ceńyfikatami pzez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, lub
akredytowan e przez Polskie Centrum Akredytacji laboratórium badawcze,
lub
laboratorium badawcze posiadające potwierbzeńie kompetenc1l wyoane przez jednostkę
uprawnioną do
ceńyfikowania wyrobow, uprawnione do badania towarów stan'ówiących przedmiot
umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych
kontrolą.
Pobranie prÓbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dniu
roboczym licząc od daty
-elektron
zawiadom ien ia \Ałko nawcy d rogą faksową u b
icż ną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o;
l
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rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

numerze dowodu dostawy pańii materiałow lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynluządzeń
podlegających badaniom kontrolnym,
magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana prÓbka towaru,
terminie pobrania probki do badań kontrolnych i jej wielkoŚci wskazując jednocześnie Jednostkę, ktÓrej
zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposob uniemozliwiający ingerencję osob trzecich odpowiada Zamawiający
tj.: Kopalnia, w ktÓrejzostanie pobrana prÓbka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbkitowaru do badań oraz jejoznaczenia

w dogodny dla niego sposÓb.

\Ąfukonawcy iZamawiającemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym
ipzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrejmowa w ust. 1.

5. Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokÓł zawierający,
co najmniej, informacje określonew ust. 3, który podpisują:
1) Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wykonawcy umowy.
6. Protokół, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatzymuje
7

'

B.
9.

Zamawia1ący, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel \Ałkonawcy obecny przy pobieraniu probek towaru
do badań.
W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu probki towaru do badań,
protokÓł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo
wn ies ien ia zastrzeŻeń d otyczących sposobu jej po b iera n a.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru' iloŚc i nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej prÓbkę do badań.
W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa W ust. 1 opinii
i

stwierdzającej niezgodnoŚc probki towaru z Wymaganiami określonymi w ust. 1, ZamawiĄący
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie \A/ykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.
10' W przypadku wystąpienia okoliczności, o ktÓrych mowa w ust. 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie okreŚlonym w umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚci rÓwnej wielkości nierozchodowanej dostawy, o której
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami $ 10, z zastrzeŻeniem

2)
3)
4)
5)
11.

12'

13.
14.

ust. 1 1,
\Ąń/konawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia iwydania
opinii,

Zamawiający moŻe zlecić, powtorne badania kontrolne prÓbki toŻsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
Wykonawca ponosi koszty towaru zuzytego do powtÓrnych badań, o ktorych mowa w pkt 3, jego

dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwydania opinii,
niezależnie od uzyskanych wyników,
dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓrej mowa W
ust' 1 mogą stanowić przesłankę do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy i nie dokonania zapłaty za wadliwą partię towaru.
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transpońem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz podjęciu
pzezZamawiającego decyzji o demontazu i wytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie Wykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztów.
W czasie realizacji umowy ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie izakresie, audytu warunkÓw techniczno _ organizacyjnych oraz zgodności
procesu realizaĄi umowy z posiadanymi pzez Wykonawcę ceńyfikatami'
W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprÓcz upowaznionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyć, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwnieŻ przedstawiciele akredytowanej jednostki
ceńyfikującej.

1'
2.

$ 7.

Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazanego przez Zamawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13.00, chyba, ze uzgodniono inną
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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godzinę dostawy. Towar Winien zostać wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczĄowo przyjętym
dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia transpońem własnym i
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek.

na koszt

własny

Towar winien byc oznakowany W sposÓb umoŻliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebezpiecznych powstałych
w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty odbioru powyzszych
odpadÓw ponosi \Ąłkonawca'
Braki w dostawach towaru, Zamawiający zobowiązany jest podac \Alkonawcy do wiadomości pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zająć stanowisko, co do brakÓw w towarze.
JeŻeli zĄęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻał za
niedostarczony.
Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą partią wyrobow sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdzające
s pełn ien ie przez przedm iot dostawy wy maga ń o kreŚlo nych pzez Zamawiająceg o
:

1) Przy pierwszej dostawie:
a) Aktualny(e) dobrowolny(e) ceńyfikat(y) wydany(e) przezjednostkę ceńyfikującą wyroby dla przedmiotu
zamÓwienia.
b) Dokumentacja techniczna wyrobu zgodną z uzyskanym ceńyfikatem,
c) lnstrukcjauzytkowania.
d) WzÓ(y) cechy stosowanej przez Wykonawcę do oznaczenia wyrobu
2) P rzy każdei dostawie/usłudze/robocie budowlanej
a) Dokument dostawy.
b) Deklaracja zgodności wyrobu, według normy PN-EN lSo/lEc17050-1'2010 ,,ocena zgodności.
Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. CzęŚc 1: Wymagania ogÓlne''
c) Dokumentgwarancyjny.
d) Świadectwo jakoŚci
e) Atest hutniczy wystawiony dla materiałÓw uzytych do wyprodukowania przedmiotu zamówienia :

Świadectwo odbioru 3.1 według normy PN-EN 1o2o4.2ooó dla wyrobÓw hutniczych.
10. \Ałkonawca zobowiązany jest do sporządzania w Pońalu Dostawcy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o.

11'

12.

dowodÓw dostaw oraz dołączania wydruków do kazdej realizowanej dostawy.
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru'
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt.
ZamawiĄący powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektronicznąo mozliwoŚci odbioru opakowań

w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy pozostałych opakowań - jeŻelidotyczy
2) do 1B0 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy bębnÓw po linach, kablach i przewodach - jeżeti dotyczy
13. JezeliWykonawca po upływie 70 dniod dnia powiadomienia o mozliwościodbioru opakowań zwrotnych,

1)
2)

nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:
dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie z cennikiem
przewoznika,

unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.
$ 8. Obowiazki Zamawlaiaceqo

1'

Zamawiający zobowiązany jest do wystawiania zamÓwień, ktÓre będą podpisywane lub przekazywane

2.

Zamawiającego'
Zamówienie winno określac:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
B)

9)

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

identyfikatory umowy,

sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
datę i numer zamÓwienia,

przedmiotzamÓwienia,
ilościijednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogolną wartoŚc netto zamowienia,

termin realizacji zamÓwienia,
miejsce dostawy.

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

w zawartej umowie lub branzysta sporządzający zamÓwienie.

realizację umowy

są osoby

wymienione

$ 9. Zakres rzeczowv przedmiotu umowv

Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem Nr 1 do SIWZ.
1.

1)

a)

b)

c)

d)
e)
2

a

b)
2.

3.

s 10. Karv umowne i odszkodowania

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
\Ą ko n awca zobow iązany est za płac ic Zamawi ające m u ka ry u m ow n e
w wysokoŚci 10% wartoŚci netto niezrealizowanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b i lit.
c w zakresie zamÓwień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
w wysokoŚci 10% umownej wańoŚci netto towaru okreŚlonego kazdorazowo w niezrealizowanej części
zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okolicznoŚci, za ktore odpowiada
Wykonawca,
j

:

W wysokoŚci 0,2oń umownej wańości netto towaru określonego kaŻdorazowo

w zamÓwieniu,
nie dostarczonego w terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy
czym od 31 dnia zwłoki kara umownaliczona będzie w wysokości 0,5oh. Wprzypadku definitywnego

braku realizacji zamowienia lub jego częŚci, w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna
równa jest wańości niezrealizowanego zamówienia. Za definitywny brak realizacji zamÓwienia lub jego
częŚci uznaje się w szczegÓlnoŚci oświadczenieWykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamÓwienia
lub jego częścioraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamÓwienia lub
jego częŚci osiągnie wartoŚĆ niezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci.
w wysokości 0,2o/o wartoŚci netto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki w
jejrozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okolicznoŚci, o których mowa w $ 5 ust. 3,
w wysokości 0,2oń wartoŚci netto podlegającego wymianie towaru zakaŻdy dzień zwłoki (w przypadkach
określonychw $ 5 ust. 5 lub 7 orazw $ 6 ust' 9 pkt 1),
Zamawia1ący zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary umowne:
w wysokoŚci 10o/o umownej wartoŚci netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo W niezrealizowanym
zamÓwieniu' gdy \A/ykonawca odstąpi od zamowienia z powodu okoliczności, za ktÓre odpowiada
Zamawiający,
w wysokoŚci0,1oń umownej wartościnetto zamÓwionego i nieodebranego z winy Zamawiającego towaru
za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki'
W razie opÓznienia \A/ykonawcy w wykonaniu umowy lub zamowienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarów, ktÓrych iloŚc odpowiada iloŚci towarÓw z dostarczeniem ktÓrych
\A/ykonawca się opÓŹnia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyŻsząod ceny
wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, Zamawia1ący obciązy Wykonawcę roŻnicą pomiędzy ceną, po
jakiĄZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
ZamawiĄący niezaleŻnie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od \Ą/ykonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wańoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych
korzyŚci.

4.
5.
1)

2)
3)
6,

1'
1)
2)

W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowić będzie nota księgowa
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:
datę dostarczenia pańiitowaru do magazynu Zamawiającego, wpisanąprzez magazyniera do dokumentu
dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla dokumentu dostawy,
potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

datę przyjęcia do magazynu pańii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną
Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy,

informacją

b

datę dostarczenia przez Wykonawcę pańii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposob opisany w pkt. 1.
Za naliczanie kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt, 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie.
$ 11. odstapienie od zamówienia

W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, ZamawiĄący moŻe odstąpić od realizacji

zamÓwienia

z przyczyn leżących po stronie \Ąrlkonawcy i naliczyÓ kary umowne zgodnie z postanowieniami $1O ust'
pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,

1

otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii towaru,
co do ktÓrej \Ąłkonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
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3)

4)
5)
2.

J

gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatzeniu reklamacji wyliczona zgodnie

odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamÓwień uwaŻa się

ZamÓwienia, przekazane
za skuteczne.

Dopuszcza

się

odstąpienie

od

realizacji zamÓwienia

po

aZamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.

1.

2.
1)

z$

10 ust'1
pkt 1 lit' d, osiągnie 10% wańoŚci reklamowanego towaru,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z $ 10
ust"t pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wańoŚci reklamowanego towaru,
nabycia przezZamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, w iloŚciwyspecyfikowanejw niezrealizowanym
zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem \ĄĄlkonawca się opÓznia.

uzgodnieniu między \Alkonawcą

$ 12. Odstapienie od umowv

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez \Ą/ykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagrozenia bezpieczeństwa mienia
Zamawia1ącego lub zdrowia, zycia pracowników. Prawo to Zamawia1ący moze wykonywaÓ w ciągu 30 dni
od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez \ĄĄlkonawcę przepisÓw prawa skutkujących
powstaniem wlw zagroŻeń. W takim przypadku \Ąłkonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z
tytułu wykonania częŚci umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)

w przypadku:
utraty przez \A/ykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub czynności objętej
przedmiotem zamÓwienia' jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomoŚcio
zaistnieniu tych okolicznoŚci.''
3

Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, określonego W odrębnym oświadczeniu, W

1)

ograniczenia produkcji lub reorganizacjiw jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących
mozliwośc wykorzystania uwolnionych środkÓw produkcji
potencjału ludzkiego
do samodzi el n ej rea izacj i przez Zamawiającego świadczeń objętych u mową.
zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym ze Świadczenie objęte umową nie
moze byc zrealizowane

przypadku:

lub

l

2)
3)
a)

niewykonywania

lub

nienalezytego wykonywania zamÓwienia

\A/ykonawcy , przy czym za'.

niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie

umowy w całościlub w części,

b)

z

przyczyn leŻących po stronie

się przez Wykonawcę

od realizacji

nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w umowie, skutkującym tym' iz uzyskany efekt realizacji zamowienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.

1

$ 13. Ochrona danvch osobowvch
Wykonawca iZamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych, w związkuz
realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkÓw ochrony danych
osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie z zapisami prawa a w szczegÓlnoŚci
z ustawą zdnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz'U.2019.1781 t.j.zdnia 19.o9.2o19),
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20'16 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w związku
przebł,tarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez
polskiorgan nadzoru lub unijny organ doradczy za)mujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przetwarzania i ochrony danych osobowych.
\A/ykonawca i Zamawiający oświadczĄą, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy zna1ą przepisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniające do przetwarzania danych

z

2.

3.

4

osobowych.

\Ałkonawca i ZamawiĄący oświadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamowienia i/lub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej realizacji, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.
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$ 14 Przetwazanie danvch osobowvch
Zgodnie zart' 13 ust''1 iust' 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95t46ME

(ogÓlne rozporządzenie
ZamawiĄący informuje,

1)

iz:

o

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

KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Gen. J' Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X \Ąłdział Gospodarczy Kra1owego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarÓw
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;
BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS

w

Administratorem.
2)

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.'.
tel. 32 7181667.
Przefuarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych moze dotyczyĆ reprezentantÓw,

adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weqlokokskraj.pl,
3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

właścicielilub pracownikÓw Wykonawcy.
Dane \A/ykonawcy są rowniez przefuvarzane

w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji naleŻności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w ań. 6 ust. 1 lit' 0 RoDo'
PrzeM'tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnościz ustawy o podatku dochodowym
od osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit' c) RoDo.
Dane osobowe \Ą/ykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
celÓw. Administrator moŻe udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \Ałkonawcy będą rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktorymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonania przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe Wykonawcy będą prze[ł,tarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującym i prze pisa m i.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia pzetv'tarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLOKoKS
KRAJ Sp. zo. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. KonstytucjiT6 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl ,te1.32718
16 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2 00_193 Warszawa, gdy uzna, iŻ
pzeM'tazanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO.
$ 15. Nadzór wvnikaiacv z zarządzenia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisÓw prawnych
W zakresie ochrony Środowiska oraz zapisÓw lnstrukcji dla \A/ykonawcÓw obowiązującej
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o', zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.

1)

2)
2.

g 16. Zasadv etvki
Wykonawca oraz Zamawiający nie moze naruszac poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa' Zakaz ten dotyczy takze pracownikÓw,
przedstawicieli \A/ykonawcy oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się
w szczegÓlnoŚci do zachowań, ktÓre mogą prowadzic do:
popełnienia przestępstw określonych w ań. '16 ustawy z dnia28 pażdziernika2002 r. o odpowiedzialności
podmiotÓw zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary (Dz'U. z 2019 r', poz' 628),
popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia '1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22020 r. poZ.1913).
Wykonawca oraz Zamawiający winien zapobiegaÓ wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, ze nie wręczały i nie wręczą Żadnej darowizny lub prowizji;
jak rowniez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi
drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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2

3

4
1)

2)
3)
5.
1)

$ 17. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych,
handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywaniem Umowy
ido niewykorzystywania ich W jakimkolwiek innym celu niŻ okreŚlony W Umowie, atakŻe
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich
przez Strony W innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. \A/ykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane
będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnoŚciąZamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, plzy czym \Ań7konawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich

dokumentów i informacji pozyskanych w związku z Umową'
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyraŹnej
zgody Zamawiającego nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikow lub jakiekolwiek osoby, za
ktÓre Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem Umowy przeM,tarzane, ani teŹ
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego, lub
została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufności przekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze

następujących sytuacjach

dopuszczalne

W

:

Wykonawca moŻe W razie potrzeby dzieliĆ się informacjami związanymi z realizaĄą Umowy
ze swoimi podwykonawcami zaangazowanymi w realizację niniejszej umowy, z zastrzeŻeniem
zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;

2)
3)
6.
7.

I
9.

Wykonawca moze ujawniac informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moze ujawniac informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufności.
\Ąkonawca zobowiązuje się, ze 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
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji, z zastrzeŻeniem ust. 4 i 5'
\A/ykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkow technicznych iorganizacyjnych
zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczając je przed
n ieu powazn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lu b n ieu prawnioną modyfikacją'
W przypadku naruszenia przez ktÓrąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.

$ 18. Ochrona informacii nieiawnvch
Wtrakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r.
o ochron ie informacji

1

2

a)
b)

c)
4.
5

iejawnych (D2.U.201

42 t.i.).

rzeciwdz

ia

łac przy zach owa

n

i

u n alezytej sta

ra n

noŚci.

Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
klęskizywiołowe np. poŻar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

powazne zakłócen ia w fu n kcjonowan iu transportu'
Strony zobowiązująsię wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okolicznoŚci stanowiącej
siłę wyŻszą, o czasie jej truvania i przewidywanych skutkach dla Umowy'

Jezeli okolicznośćsiły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody' Zmiana terminu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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$ 19. Siła vwższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeŻeli jej
realizację u n iemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częścina stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie mozna zapobiec ani
p

3.

n
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$ 20. Nadzór i koordvnacia

1.ZestronyZamawiającegoosobą/osoba@razodpowiedzialnymizanadzÓrnad

realizaĄą umowy 7bsf / są:

e- mail
e- mail

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
e- mail

2.

3

,L1l

::il:ll

Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzor nie wymaga formy'"n"r'u. ó
il"ilil"j'oń"j').iani"
w zakresie osÓb odpowiedzialnych za realizaĄę umowy,-Wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiej
strony umowy.

1

EwentualnespraWysporne,..,".sn'1;ffićpolubowniewdrodzenegocjacji
bezpoŚrednich.

2
1)

2)

3.

4.

5

6.
7.
B.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓŹniejszego niz
określony
w umowie:
w zamÓwieniu poprzez określenie innego terminu,
po przekazaniu zamÓwienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektroniczn
ąpoprzez informację o
zmianie terminu realizacji z.amowienia wysłaną e-majlem wst<azu1ąią inny niz pieńbtńy termin realizaąi.
W każdym przypadku moŻliwa jest zmiana terminu realizacji zańowienia po przekazaniu oświadczenia
Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem'
W przypadku braku mozliwości polubownego_rozwiązanla spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
p.zez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dlaZamawiającego.
Wykonawca zobowiązanv^jg9!
wszy-stkie czynnóści źwiązane z koniecznoŚcią bezpośredniego
-aoy
zwrÓcenia się do WĘGLoKoKs
KRAJ

Sp. z o.o. (w tym m'in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie
.korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe ws)ys{rrcr' czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLokoKS IłRAJ Sp. z o.o. wynikających
z
zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę,'z powiadńienień osoby
pełniącej nadzÓr nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego'
Wykonawca oŚwiadcza, Że pod rygorem. ńatychmiasid'e-go odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie oędźie zatrudniać w jakiejkolwiex 'tórm]e
pracownikÓw WĘGLoKoKs KRAJ sp z
9.o' przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizacją
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracownikow
zańawił1ącógo, wyt<onujących ni zócz firm obcyóh
czynnoŚci' ktÓre na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadni-ają uóźiólenie pracownikowi pńez
pracodawcę zwolnienia.od. pracy. odstąpienie jest moziiwe w terminie 14 dni od
momentu powzięcia
przez Zamawiająceg o wiedzy o powyzszych okolicz n oŚciach.
W. sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupełnie_nia umowy wymagają dla swej ważnościformy pisemnej w postaci aneksu
do umowy zzastrzeŻeniem $ 3 ust.45'
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po '1 egzemplarzu dla kazdej

ze

Stron.

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

Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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