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SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
'
41-940 Piekary Śląskie, ul' Gen. Jerzego zięika

zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ą/ydział Gospodarczy pod numerem
KRs 0000080618;wysokoŚc kapitału zakładowego 173 321 ooo,oo PLN
NIP: 653-000-48-65;

REGON: 270034633;
nr rejestrowy BDO 000012274

ad res stro ny i ntern etowej: www.weq lo koks k rai. p

I

SposÓb komunikowania się z \ĄlVkonawcamizostał określony w dalszej częŚci slWZ.

PROFIL NABYWCY: https ://dostawcv-weq lokoks.coiq.biz
Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coig.bizl
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4.

lnformacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem tJdzietania Zamówień w WĘGLoK)KśKRAJ'Sp' z o|o.
zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem z zastrzeŻeniem postanowień SIWZ.
Wyciąg 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 Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie ofeń oraz dokumentów i óswiadczóń, odbywaslę pz:y
użyciu środków komunikacji elektronicznej. ofeńy wrazzzałącznikami sporządza się w póśtaói
elektron icznej i opatruje się kwa!ifikowanym pod pisem elektron icznym.
Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFo jest dostępńy na stronie:
https://efo. coiq. bizlindex/pomoc/dokumentacja
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Zakres ilościowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym przez
Zamawiającego z naleŻytą starannoŚcią' Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej staiannoŚci z

uwagi na charakter prowadzonej działalnoŚci, nie zapewnia realizacji zamÓwienia ń półnym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany iloŚci zamawianych tówarow w ramach poszczegÓlnych
pozycji asońymentowych i składania zamÓwień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeŻeniem,- że
całkowita wartoŚc dostaw nie przekroczy wartościumowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczegolnych
pozycji asortymentowych nie ulegną zmianie. llościwynikające z rzeczywistych potrzeb ZamawiJ1ącógo
zostaną określonew zamÓwieniach.
Zamawiający dopuszcza mozliwośc składania ofeń częŚciowych na poszczegolne częŚci zamÓwienia
(zadania) ktore wyszczegÓlnia Załącznik Nr 2 do sIWz.

Składana oferta winna obejmowac cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania. Liczba części
zamówienia (zadań ) wynosi 25.
Zamawiający przewiduje możliwośczłoŻenia oferly przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
pozycji.
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opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamowienia jest:
Dostawa materlałów wybuchowych i inicjujących dla potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
KWK Bobrek_Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa:246-1|
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do slwz.
Sekretan Komisji: Marzena Miętus
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1)

a)

b)

c)

d)

Termin realizacji zamówienia iwymagany okres gwarancji.
Umowa obowiązywaÓ będzie: od 03.01.2022roku do 31.12.2022 roku.
ZamÓwienie nie może byc doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.
Realizacja dostaw odbr7waÓ się będzie sukcesywnie zgodnie z zamÓwieniami wynit<a.;ącymi
z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego'
Wymagany termin realizacji dostawy:
- do 7 dni od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach okreŚlonychw Załączniku
nr 6 do Regulaminu tj. ogÓlne Warunki Realizacji Dostaw ()WRD)
Pozostałe wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 9 do SIWZ _ lstotne postanowienia
do umowy.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
9 te!minie przeołowidzęnia,aukci!,elę,ktronicznei Wvkonawcv zostana poinformowani na
etapie zaproszenia do udziału w aukcii.

oferta ostateczna uzyskiwana jest spoŚrÓd złozonych ofert:
w drodze aukcii elektronicznei:
zamawiający moze przeprowadzic aukcję elektroniczną1eŻeli do postępowania zostanązłoŻone co
najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tyń przypadku aukcja elektroniczna zostanie
przeprowadzona pod adresem: https://lain3_weglokoks.coig.bizl. \A/ykónawca zobowiązany jest
zalogować się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.
Zamawiający 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 obiektÓw ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału
w aukcjl.

e)
f)

2)

3.

Do aukcji elektronicznej
zostaną zaproszeni \A&konawcy, ktÓrzy nie spełnią warunkÓw udziału
_nie
w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu'
W przypadku \Ałkonawcy nie biorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną ofeńę.
Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizacji
zamÓwienia z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę bez względu na ustalony wczeŚniój
sgo9Ób uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzlodnień w formió pisemnej,
telefonicznej, faksowej, elektronicznej (np. : mail, porial aukcyjny)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaznienia i powtoizenia aukcji, o ile z przyczyn lezących

w szczegolności po.jego stronie aukcja.obarcznna jest wadą.
Zamawiający powiadomiw sposob okreŚlony w SIWZ.

o

terminió rozpoczęcia nowej jukcji

W sprawach dotycząc.ych pnebiegu aukcji, a W szczegolności obsługi funkcjonalnej portatu
należy kontaktować się z operatorem aukcjitj. cotc S.i., ut. Mikołowsńa 1oo, io-o65 kitowice,
tel. +46 32 757 4444 lub poprzez formularz kontaktowy zawafty w zakładce kontakt na stronie
e I ektro n i czn eg o fo rm u I a rza ofe rtoweg o.
VI
1

1)

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się \A/ykonawcy , ktÓrzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia to znaczy:
Wykonawcy ,ktozy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu o
udzielenie zamÓwienia , a jeŻeli okres prowadzenia dzjałalnoŚci jest krÓtszy
- w tym oiresie, wykonali/
wykonują dostawy
do
wykazania
spełnienia
waruńku
o Ęcznej wańos'ci netto
Y_z_a]<Ie^19.niezbędnym
nie mniejszej niŻ:870 000,00zŁ

Za zakres dostaw

niezbędny do wykazania spełnienie warunku Zamawiający uwaŻa dostawy
'tj.

odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamÓwienia,

wvbuchowvch.

óostawv materiałÓw

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie waftośc netto wykonanych dostaw przez
Wykonawcę w okresie ostatnich 3 tat przed upływem terminu składania ofert,
1ezeti ókr"" pro*rdzenia

i

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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działalnościjest krotszy - w tym okresie, nie moŻe być mniejsza od sumy wartości dostaw okreŚlonych
przez Zamawiającego dla poszczegolnych zadań, na ktore Wykonawca składa ofertę'
Sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy:
zyskali przychod 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'' pozyĄa PrzychÓd netto ze spzedaŻy produktÓw, towarÓw i materiałÓw lub PrzychÓd nótto ze
sprzedazy izrÓwnane z nimio wańości nie mniejszejniz określona w pkt. 1.
W przypadku wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
Zamawiający dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznejWykonawcy na podstawie innych dokumentów
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim'
W przypadku wykonawcÓw przedstawiających wartośćuzyskanych 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 sredniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa termin
składania ofert. Aby było moŻliwe dokonanie przeliczenia wartościwykonanych dostaw, ktÓrych wartoŚĆ

została okreŚlona w walutach obcych, należy je wyszczegolnii oddzielnie dta kaŻdego roku
kalendarzowego.

z

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

3)

4)
a)

b)

5)

obrotowego.
znajdują się w sytuacji fina nsowej zapewn iającej wykonan ie zamowien ia;
Nie zalegają z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłozenie 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 zarządzii iixwioac;ę
majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy zdnia '15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (1.t. Dz'U.-ż
2020 poz. B14 z pÓŻn' zm.),

upadłoŚci za wyjątkiem wykonawcy, ktory 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 z dnia 28 lutego 2003 r. _ Prawo upadłoŚciowe (j.t. Dz.U. z 2O2O poz. 1228 z pożn'zm'),
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamÓwienia.
6)

lRełniaja wymagania odnoszące się do przedmiotu zamÓwienia okreŚlone przez Zamawiającego w
Załączniku nr 1 do SIWZ.

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonychpnez Wykonawcow, a wymaganych pnez Zamawiającego
dokumentów i/ lub oświadczeń.
VII.

1

1)

2)

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

DOKUMENTY/OŚWADcZENIA
WYKONAWCOW:

WYMAGANE Do zŁoŻENlA WRAz z oFERTA oD KAżDEGo z

oŚwiadczenia na druku Formularza ofeńowego stanowiącego Załącznik nr 2 do

slwz.

aktualnv odpis z właŚciweoo rejestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla
Wykonawcow, ktÓrzy prowadzą działalnoŚĆ na podstawie innych dokumentow - ten dokument,

3)

pgłnomocnictwo do podpisvwania ofeńy w imieniu Wykonawcy, jeŻeli upowaznienie do podpisywania
ofeńy nie wynika z przedstawionych dokumentow,

4)

dowÓd wniesienia wadium,

5)

Dokumenty

6)

Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej ifina nsowej:

/

oświadczenia wymienione

sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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cz.lllZałącznika Nr

1

do SIWZ.

str. 3
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a)

oryginał lub kopia poświadczonaprzez Wykonawcę za zgodnośó z 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, ktÓrzy na podstawie przepisow
odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
określające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim .

7)
a)

Dla potwierdzenia spełnienia warunku nie zalegania z uiszczeniem podatkÓw, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
aktualne zaświadczenieNaczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzĄące,Że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatkÓw, lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego
organu - wystawione nie wcześnieiniż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert.

b) aktualne

zaświadczenie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego' potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie Że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie
w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześniei niż 3 miesiace pzed
upływem terminu składania ofeń.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospotitej Potskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin określonyw pkt 2) sfosu7'e się odpowiednio'

8) wykaz

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń
- w tym okresie, z podaniem ich wartoŚci, przedmiotu,
odbiorcow zgodnie'zZałączniriem Nr 4 do SIWZ oraz załączenia dokumentÓw

wykonanych dostaw

w okresie

a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy

dat wykonania

i

potwierdzających, ze te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie.

9)

oŚwiadczenie Wykonawcy l członka konsorcjum
zZałącznikiem nr 7 do S|WZ

- dane do

zawarcia umowy

zgodnie

Uwaga:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doŚwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdotnych do
wykonania zamowienia lub zdolnościachfinansowych innych podmiotÓw, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkÓw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, W
szczegolnoŚci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamÓwienia (jeŻeli
dotyczy)

Vlll.

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

Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.
Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegaĆ się o udzielenie zamÓwienia, w tym przypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnoŚc za wykonanie umowy i wniesienie 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 i zawarcia 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 ofertę składa kilku Wykonawcow wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegol nych wyko n awcow skład ających ofertę wspÓl n ą.
Pełnomocnictwo, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli wszystkich pozostałych

WykonawcÓw,

Wystawiony indywidualnie dla kazdego

Sekretan Komisji: Marzena Miętus

\[,{tlrt'Ą

z WykonawcÓw aktualny odpis z właściwegoĘestru, jezeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, a dla \Ałkonawców, ktorzy prowadzą działalnoŚĆ na podstawie innych
dokumentÓw - ten dokument;
Potwierdzenie wniesienia wadium-7'eŻeli dotyczy.
W OrzYDadku wnoszenia wadium w formie owarancji lub poręczeń przez Wvkonawców wspÓlnie
Lłbieqających się o udzielenie zamÓwienia z treŚci qwarancii musiwvnikac, ze odnosi sie ona zarÓwno
do zleceniodawcy qwarancii. jak rÓwniez do wszvstkich pozostałych Wvkonawcow wspÓlnie
ubieoaiącvch się o udzielenie zamowienia.
str. 4
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9.

Dokumenty i oświadczenia wystawione indywidualnie dla kazdego z Wykonawcow potwierdzĄące, Że
z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne iioo, ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie pzedmiotu ZamÓwienia stanowiącego
nie zalega

Załącznik Nr 6 do sIWz,
Kopia umowy konsorcjum.

10
11

Wykonawcy wspÓlnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, ze warunki dotyczące
wiedzy i doŚwiadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamÓwienia iub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚć załączyc odpowiednie dokumenty (jeŚli są
wymagane)' Jezeli jeden z Wykonawcow spełnia okreŚlone przez Zamawiającego warunki można
pzedłoŻyćtylko dokumenty jego dotyczące.

!x.

opis sposobu przygotowania izłożenia ofeńy

1.

1)

2)
3)

4)

2
3

4

5

:

oferta składa się z:
Elektronicznego Formularza ofeńowego,
oŚwiadczeń i dokumentÓw o ktÓrych mowa w częŚciVl_Vlll slWZ,
Dokumenty / oŚwiadczenia wymienione W cz.lll Załącznika Nr 1 do SIWZ.
pełnomocnictwa wskazującego, iz osoba występująca w imieniu \A/ykonawcy lub Wykonawca
występujący w imieniu WykonawcÓw wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia, jest do tego

upowaŻniona, jezeli nie wynika to z dokumentÓw potwierdzających zasady reprezentacji.
Pełnomocnictwo do złoŻenia ofeńy musi byc pod rygorem niewaznoŚci udzielone poprzez opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektron iczn y m przez mocodawcę
Wykonawca moŻe złoŻyc tylko jedną ofeńę.
Treśćofeńy musi odpowiadac treŚci niniejszej S|WZ lub specyfikacji technicznej, pod rygorem
odrzucenia oferty zgodnie z g 29 ust, 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
??ec zł??enigm oferźv zaleca sie wvkonanie testu podpisu etektronicznego na Platformie EFo.
MoŻliwośćwykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest aostępna po nngowaniu
- po kliknięciu 'Moje konto" / "Zabezpieczenia" /'Podpis elektroniczny.
W przypadku wystąpienia problemow ze złoŻeniem podpisu nateŻy skontaktowac 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 podpisem elektronicznym).
ofeńę (formularz ofeńowy) należy złożyćw formie etektronicznei za pomocą platformy EFo
udostępnionej na stronie: https://efo.coig.biz.
Do formularza ofertowego złozonego w formie elektronicznej nalezy dołączyĆ rÓwnieŹ załączniki do
oferty, tj. dokumenty i oŚwiadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treŚcią slWZ, zapisane w
jednym pliku w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.
Uwaga:

_w przypadku braku możliwościzłoŻenia załącznikow do ofeńy w jednym ptiku, załączniki mogą być
złożone w kilku plikach - w takim przypadku kaŻdy dołączony plik winien być podpisany przeż osoby
uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony nazwą wskazującą
na jego zawartoŚÓ,

na

-szczegÓłowy sposób składania ofert
h

ttps //efo. co q
:

i

.

b

izli

nd

ex/ po moc/d o ku m e

n ta c

i

a

platformie

EFo

7'esf dostępny

na

stronie:

- załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa naleŻy dołączyć jako oddzielny plik,
_wadium w innej formie niŻ pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktÓre zostało wystawione w postaci
elektronicznej, naleŻy dołączyÓ jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
p rz ez Wvstawce p o recze n i a/ew a ra n c i i.
6.

7
8

Formularz ofeńowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kIiknięciu na link zamieszczony
na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
Wymagania techniczne: komputer ktasy Pc z jednym z następujących systemów operacyjnych:
Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Vista), przegi{oirła
internetowa zwłączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorer wersja {0 lub 11, MozilIi Firefox
o{ wersji 50 (bez wsparcia dla weĘi beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA
(JRE) - zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczośó ekranu
Wymagana do poprawnego wyświetlania 1366x786.
Wiązącą ofeńą jest elektroniczna ofeńa pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.
Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w przetargu w imieniu Wykonawcy musi byc
dołączone do ofeńy lub musiwynikac z przedstawionych dokumentÓw'
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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9.

10

WEGLOKOKS

So. z o.o

oferta oraz wszystkiezałączniki muszą byÓ sporządzonew języku polskim pismem czytelnym i tnłałym'
Dokumenty sporządzone w innym języku winny byÓ przetłumaczone przez Wykonawóę nó język poiski
iwraz z tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do oferty.
Wykonawca w formularzu ofertowym winien wypełnic wszystkie pola stanowiące informację na temat
firmy.

11

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

Wykonawcy, ktÓrzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzÓr takiógo podpisu przed
rozpoczęciem procesu składania ofeńy.
13,
Cena ofertowa musi byc określonaw PLN, podana w tabeli Formularza ofertowego' jako cena netto i
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr z oo śwz
14.
Zm;iana lub wycofanie ofeńy jest mozliwa przed terminem składania ofeń, przy czymzmianaoferty moze
byc dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej (zmienionej).
15.
W zaoferowanej cenie realizacji zamÓwienia muszą być zawańe wszelkie póbatki, cła i inne
zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transportu do magazynow żamawiającego wraz
z ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i
oznakowania wyrobow.
16. JeŻeli Wykonawca zamierza zamieścic w ofercie informac je będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisow Ustawy zdnia '16 kwietnia 19g3 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U. z2020 r. poz.1913 t.j.) nie pÓŹniej niŻ w terminie s kładania ofeń musizastrzec. że informacie nie
mooa bvó udosteonione oraz
kazać iż
informacie sta
taiemnice
przedsiebiorstwa - załącznik nr 3 do SIWZ.
W tej sytuacji, Wykonawca zamieszcza treściobjęte,,Tajemnicą przedsiębiorstwa'' w osobnym pliku,
ktÓremu nadaje odpowiednią nazwę dołącza do składanej ofeńy elektronicznej wraz z pozostałymi
pl ka m i zawierający mi treści ogolnodostępne
Taj emnica przedsiębiorstwa nie obejm uje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚÓ kaŻdy
zainteresowany moze legalnie poz nac. W szczególnoŚci nie mozna zastrzec: n azwy i adresu
Wy konawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i
12.

.

i

i

warunkÓw płatności

lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac przekazane w taki
sposob, by Zamawiający mÓgł z łatwoŚcią określiczakres informacji objętych tajemnicą. Brak
stosownego zastrzeŻenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodĄ'na włąózenie całoŚci
przekazanych dokumentÓw i danych do dokumentacji postępowania.

17

Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją
przez niego postanowień Regulaminu udzielania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ sp.'z o.ó.
i treścislwz, w tym w szczegótności wszystkich warunków udziału w postępowaniu'

X.

Wadium.
Zamawiający Żąda od WykonawcÓw wniesienia wadium dla całoŚci zamÓwienia w wysokości
10 000.00 PLN (dziesięć tysięcy złotych 00/1ooPLN)
Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1.

.

2.
1)

2)
3)

4)
5)
3.
4.

pieniądzu,

poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
gwarancjach u bezpieczen iowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktÓrych mowa W ań' 6b ust. 5 pkt
listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
w in nej formie za zgodą Zarządu WĘGLoKo KS KRAJ Sp. z o.o.
rmin

mn

9

ta

Wadium w innej formie niz pieniądz naleŻy złoŻyĆw postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym pŻez

elektronicznym.

5.

musi

2 ustawy z dnia

w pieniądzu
Włątty$tum
BGz BNP PARIBAS

Wystawcę poręczenia/gwarancji kwalifikowanym podpisem

naleŻy dokonac na rachunek bankowy WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.
nr rachunku: 71 1600 1055 1849 6184 9ooó 000i najpózniej do dnia igodziny

składania ofert z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła'. ,,Wadium na przetarg ńr

PRzv2yil

pn.:

Dostawa materiałow wybuchowych i inicjujących dla potneb WĘGLoKoks KRAJ Sp. z'o.o.
KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa: 246-1).

6

7

Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi \A/ykonawca.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie uznane przezZamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po
wpłynięciu Żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy przed tórminem składania ofert. Dońument
potwierdzający złozenie wadium naleŻy dołączyc do oferty.
Wadium wniesione w pieniądzu ZamawiĄący przechowuje na rachunku bankowym.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\lrt\h

str. 6

P

8

9.
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Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

oferty

najkorzystniejszej, lub uniewaznieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, ktorego oferta zostałi
wybrana za najkorzystniejszą. Wykonawcy, ktÓrego oferta została wybrana, jako ńajkorzystniejsza,
ZamawiĄący zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oiaz wniesieniu zabezpiecźenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy, ktÓry wycofał ofertę przed upływem termińu składania ofert'
Wadium zwraca się w tej samej formie, w jakiej zostało wniesione.
Zamawiaiący moze zatrzymac wadium wraz z odsetkami, jezeli:
Wykonawca odmowił podpisania umowy w sprawie Zamowienia na warunkach określonych w
postępowan u o u dz ie len ie za mÓwie n ia (złoŻonej ofercie)'
\A/ykonawca nie wniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jeŻeli Żądanie to było objęte
Specyfikacją lstotnych Warunków ZamÓwienia,
Zawarcie umowy stało się niemozliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wycofał ofeńę po terminie otwarcia ofert.
Wykonawca zmienił ofertę, przy czym przez zmianę ofeńy nie naleŻy rozumieÓ:
i

2)
3

4
5

a

b)
c)
6)
11

12

13.

- składnikÓw . stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji/licytacji
ustnej/aukcji elektronicznej, z zastrzeżeniem, ze nie mogą one być mniej korzystne-niz'w'złoźonój
ofercie,
zmian - składnikow stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po neg ocjacjach/l icytacj i ustn ej/a u kcj i e ektron icz n ej,
zmian ko rzystny ch dla ZamawiĄącego, jezeli nie dotyczą kryteriÓw oce ny ofert,
zmian

I

i

Wykonawca, ktory złoŻyłnajkorzystniejsza ofertę na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił
dokumentÓw , o ktorych mowa w $ 27 z uwzględnieniem ust. 3.
Po upływie terminu związania ofeńą nie przysługuje prawo zatrzymaniawadium
Jezeli zach odzą podstawy do zatrzymaniawadium w odniesieniu do częściZa mÓwien ia l zadania l of erIy
częŚciowej zatrzymaniu podlega wadium odpowiadające tej części

W

ubieoai

sie o udzielenie zamówi nia z treŚci owarancii mu si wvnikac. ze odnosi sie ona zarówno
zlecen
owarancii. iak
ieŻ do wszvstkich pozostałvch \^fu
wsoólnie
ubieqaiacvch sie o udzielenie zamÓwienia.
Wadium w innej formie niz w pieniądzu musi zawierac bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie
podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych
w Regulaminie.
\Ąłkonawca, ktÓry złoŻy ofertę niezabezpieczonąwadium będzie wykluczony przez Zamawiającego,
jeoo ofeńa będzie odrzucona zgodne z $ 29 ust' 5 pkt 1 a) Regulaminu..
-!
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniąóz Zamawiający uprawniony jest do
sprawdzenia prawidłowości jej wystawienia.
Wykonawca zamierzający złoŻyc wadium w formie zaliczenia wierzytelności składa oświadczenieo
wyraŻeniu-zgody na zaliczenie wierzytelności przysługujących podmiotowi do WĘGLoKoKS KRAJ Sp.
z o. o' ul. Gen. J. Ziętka,42-940 Piekary Śląskie z dopiskiem Pion Finansowy. Pion Finansowy sprawdza
mozliwośc 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 weryfikócji pióń Flnansowy blokuje
nalezności w systemie. oświadczenie potwierdzone przez Dyrektora ós. Fińansowych lub dłownegio
Księgowego, stanowic będzie dowÓd wniesienia wadium ijest składan e przezWykoniwcę wrazzofeńą
przetargową' Wzor oŚwiadczenia dotyczącego wniesienia wadium w formie zaliczenia wierzytelnoŚci
przysługujących Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stanowiZałącznik nr 8 do

do

14.

15.

16.
17.

stwz.
xt.

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

xr!

Kryteria oceny ofeńy:
Kryterium oceny jest najniższa cena (C)- waga 1oo %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznanaóterta \Ą/ykonawcy, który zaoferuje
najniŻszą cenę realizacji zadan ia.
Sposób uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad określonychw SlWZ.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostateczńych warunkÓw realizaĄi
zamÓwienia 4 wvkonawca. którv zł9żyłnaikozvstnieisza ofeńe - bez względu na ustalony wczesniój
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej' Dopuszcza się przeprowacżenie uzgodnień w formió pisemnej,
elektron icznej (np. : mail, pońal a u kcyjny), telefon icznej'

1.

2.
3.
4.
5.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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1.
2.
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KS KRAJ So. z o.o.

Warunki umowy:
lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określonew Załączniku Nr 9
do SIWZ.
Umowa moze zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jezeli\Ą/ykonawca wyrazizgodę na
zawarcie umowy na warunkach okreŚlonych w złozonej ofercie.

xlv. Warunki płatności
1.
\A/ymagany termin płatnoŚci wynosi

do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np' -oooioru przedmiotu

zamÓwien ia potwierdzonego przez Zamawiającego.

2

\AĄl kl

XV

Termin zwlązania ofeńą.

\A/ykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu
związania
ofertąrozpoczyna się wrazz upływem terminu składania ofert.

1.

Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy moze nastąpić po upływie terminu związania
ofeńą i nie jest Wymagane jego przedłuzanie' Niemniejjednak, jeŻeli'Zamawiający uznato za
zasadne, jest uprawniony do wystąpienia do WykonawcÓw z wńioskiem o przeoiuzenie terminu
związania ofeńą o okres do 60 dni.

2.

xvl.
1

ucza się stosowa nie zaliczek i przed płat.

Termin składania ofeń:

wrazz

ikami nal

w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formulaz w terminie
do dnia
2.
3.

4.
5.

.11.9../ll.,l#;(1,f,. oo

....9:.A.Q....

odpowiedzialnośc za prawidłowe złozenie ofeńy ponosi Wykonawca. ofeńa wiąŻąca powinna na
Platformie EFo miec status złoŻona.
Koszty opracowania i złoŻenia ofeńy oraz uczestnictwa w przetargu ponosi \Ą&konawca.
System Elektronicznego Formularza ofertowego nie dopuszcza ńozliwości ziozenia ofeńy po upływie
terminu składania ofeń.
Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert zmieniÓ lub wycofać ofertę.
UWAGA:
Na etapie składania of9rty, należy uwzgtędnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz weryfikacji
prawi dłowościużytych pod pisów el ektron icznych pnez sysfem i nform atyczny.

xvil. otwarcie ofeń.
otwarcie złożonychofert nastąpiw dniu
lnformacja

2
3

z

.il'g.:.IuI,,łilrT.'' r.

o godz.

''9:..?0....

otwarcia ofert jest przekazywana wszystkim \ĄĄlkonawcom drogą elektroniczną

na adres e-mailowy wskazany w złozonej ofercie.
Zamawiający n ie przewid uje p u bl icznej sesj i otwarcia ofert.

otwarcie ofeń następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składani a z tym, Że dzień, w ktÓrym
upływa termin składania ofeń, jest dniem ich otwarcia.

XVlll. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacjiw postępowaniu.
Zamawiający ustala następujący sposÓb komunikowania się z \Ałkonawcami:
1

b)

Wy kon awcy z Zamawiającym :
zapytania do S!WZ, uzupełnianle dokumentów, wyjaśnienia treściofert, dokumentów, pozostałe
oświadczenia i wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: m.mietus@weqlokokskrai.pl lub
popŻez Platformę EFo na adres e-mail osÓb do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
składanie dokumentóW na Wezwanie Zamawiającego, uzupełńianie d=okumentów, wyjaśnienia
treściofeń Iub dokumentów składanych wraz z ofertą - w formie elektronicznej opatzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez Platiormę EFo na elektroniczne wezwanie w
określonym przezZamawiającego terminie lub na adres e-maiI: m'mietus@weolokokskrai.pl
Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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Zamawiającego z Wykonawcami

:

zawiad om ien ia, wezwa nia oraz l nformacje będzle przekazyw ał Wyko n awcom :
drogą elektronic_zną: drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie
Elektronicznego Formu larza Ofertowego.
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie, lub
poprzezzamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nternetowej w prof u n a bywcy https ://dostawcv_weq lokoks.coiq. bżl

_

i

3.

il

osoba m i u dz ie lający m i nfo rmacj i ze strony Zamawiającego jest:
Sekretarz Komisji Przetargowej :Marzena Miętus: tel:32t7181168; e-mail :m.mietus@weqlokokskraj'p|
i

WcelukontaktuzwyznaczonymiosobaminalezyprzekazaĆzapytaniep@
elektroniczną na podany adres.

Wviaśnienia udzielane są od poniedziałku do oiatku w oodz. od 7.00 do 13'00.

xrx.
t.

2

3

4
5

Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji .
Wszelkie oŚwiadczenia i zawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamowienia
winny byc przekazywane zgodnie z opisem zawańym w SIWZ.
Wykonawca moŻe zwrÓcić się do Zamawiającego o wyjaŚnienie treŚci S|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofertowego . Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, chyba, ze proŚba o wyjaśnienie treścispecyfikacjiwpłynęła do Zamawi-ającego na mniej niż
6 dni przed terminem składania ofeń.
Treśczapytań (bez ujawniania ŹrÓdłazapytania) wrazzwyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej ZamawiĄącego W profilu nabywcy'
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w slwZ.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŻe przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowac treŚc SIWZ. Jezeli zmiana ta będzie istotna, w szczegÓlności dotyczyc będzie kryteriów
oceny ofert, warunkÓw udz'iału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniónia,' Zamawiający
przedłuŻy termin składania ofert . Dokonaną W ten sposÓb modyfikację Zamawiający umieści na stróńie
internetowej

6.

xx.

.

W przypadku modyfikacji treściFormutaza ofeńowego przed terminem składania ofeń, jeśli
Wykonawca złożyłiuż elektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o koniecznóści
zweryfikowania złożonej ofeńy, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFo
ofeńa Wykonawcy zostanie oznaczona statusem'nióaktuaIna'(złożona w poprzedniej weĘi
Formularza). Wykonawca powinien dokonaó aktualizacji złoŻonej oferty' w opirciu i,
zaprezentowany wykazzmian wprowadzonych w formutarzu ofeńowym i wysłaó ją ponownie do
Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktuatizacjizłożona elektroniózna otórta pozostaje
wiążąca'
P

rzetwarzan ie danych osobowych

Zgodnie zart' 13 ust.1 iust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2o161679 zdnia
27 kwietnia 20't6 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w zwiążku z pizetwArzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5t46ME

logolne rozporządzenie

1

o

ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2o16'11g'1i, zwanbgo

'ojle1

RoDo,

Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
w Piekarach Śląskich
przy ul' gen.
Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcow

j.

-(41-940)
prowadzonego przez-S-ąd
Rejonowy W Gliwicach,

X

\Afidział Gospodarcźy Krajowego ilejestru

KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321ooo,oo złotych, podatnikiem od towarów i
posiadającym
numer identyfikacji podatkowej NlP 653-ooÓ-48-65, REGoN:270O34633;
!s]1g

Sądowego,

8DO000012274,e-mail:sekretariat@weqlokokskraj.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@weqlokokskraj.pl, tet. 32 T1B 1667.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamÓwienia;
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 dotyczyĆ reprezentantÓw
Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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5.
6.
7

'

8.

9.
'l0.

o

Wykonawcy, właŚcicieli lub pracownikow.
Przebłvarzanie danych osobowych \A/ykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚĆ przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
Dane \Ąłkonawcy są rÓwniez pzeM,tarzane 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 nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art' 6 ust. 1 lit. 0 RoDo'
Przeftltarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez 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 ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanymzrealizacjąpowyzszych
celow. Administrator moze udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom Świadczącym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane Wykonawcy będą rÓwniez udostępniane
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow 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 przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu' Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Wykonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetv,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 oo-'193 Warszawa, gdy
uzna, iŻ przetvvarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RoDo'
12'Wykonawca zobowiązuje się poinformowac w imieniu Administratora (Zamawia1ącego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacjizamÓwienia oraz osoby tizyczne prowadzące działalnoścgospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktorych dane osobowe zawarte są w składanej ofercie
lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia, o:
a) fakcie przekazaniadanych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeŻeti dotyczy)
13. Zgodnie z art.14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im treśc
klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako
żrÓdło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (ZamawiĄący) ( jeŻelidotyczy)
14. Podanie przezWykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

xxl
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 złożonych ofeń.
Komisja przetargowa kaŻdorazowo wzywa Wykonawcow, ktorzy w terminie składania ofeń:
nie złoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentow,
złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
określonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaznienie postępowania
lub odrzucenie ofeńy.
Składanie dokumentow przez Wykonawcę, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę (w przypadku procedury
odwroconei):

1)

2)

a
b

Komisja Przetargowa wzywa Wykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę do złoŻenia stosownych
dokumentów w okreŚlonym terminie, chyba, ze pomimo ich złoŻenia konieczne byłoby uniewaznienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy,
oŚwiadczenia lub dokumenty złozone przez \Arlkonawcę, ktÓry złoŻyłna)korzystniejszą ofertę winny
potwierdzac:
spełnianie warunkow udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkow określonych w
slwzllwz na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia.
Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od ządania od Wykonawcy dokumentÓw i
oŚwiadczeń wynikających z Regulaminu lub slWZ/lWZ jeŻeli Zamawiający jest w iclr posiadaniu albo
moze uzyskac jez powszechnie dostępnych ibezpłatnychbaz danych.
Dokumenty i oŚwiadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzac spełnienie przez Wykonawcę
warunkÓw udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
okreŚlonych przez Zamawiającego na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień
uzupełnienia.

7
1)

2)

8.

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

Zoodniez63 9 ust.1

z

Reoulaminu dokume

oosteoowania nie

na zasadach okreŚlonych w przepisach o dostepie do informacji publicznei

udostepnieniu

xxlt. Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1
osoby upowaŻnione informują Wykonawcow, W formie przewidzianej W SlWZ o sposobie
rozstrzygnięcia postępowania. lnformacja ta jest przekazywana niezwłocznie do publikacji na stronie
www.weqlokokskrai.pl
2.
1)

2)
3)

lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera informacje o:
Wykonawcach, których oferty wybrano,
Wykonawcach, ktorych oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktÓrzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z Regulamin u oraz
uzasad

4)

n

ien

ie faktyczne,

uniewaznieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie

faktyczne.

3.

Decyzje podejmowane przez Zamawia1ącego w toku postępowania o udzielenie ZamÓwienia,
w tym o odrzuceniu ofeń, wykluczeniu Wykonawcow czy uniewaznieniu postępowania są ostateczne
i nie podlegają zaskażeniu. Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak i mającym zamiar

wzięcia udziału W postępowaniu

o

udzielenie ZamÓwienia nie przysługują W stosunku do

Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

XXlll. Postanowienia końcowe.

1'
2.

Ztytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złozeniem oferty oraz uczestnictwem W postĘpowaniu
ponosi Wykonawca niezaleznie od wyniku postępowania.

Załaczniki:.
1

Załączniknr 1

Szczegółowy zakres zamówienia

2.
3

Załaczniknr 2
Załączniknr 3

Formularz ofe
Wykaz spełnienia istotnych d la Za mawra Jącego wymaga n param etrÓw

4.

Załączniknr 4

\Nykaz wykonanych/wykonywanych

5

Załącznik nr 5

oświadczenie
oświadczenie

o

Załaczniknr 6
Załaczniknr 7
Załaczniknr 8
Załączniknr 9

10.

Załącznik nr 10

6.

7
8.

I

o zamowtente
um - dane do u
oświadcz. dot' wniesienia wadium w formie zaliczenia wie
lstotne postanowienia , które zostaną wprowadzone do umowy

oŚwiadczenie

n

nte

n

Wzór deklaracji spełniania wymogów ADR w zakresie bezpieczeństwa
transportu materiałów niebezpiecznych oraz ich ochrony

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 1 do S|WZ

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

opis przedmiotu zamówienia; dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących.
Nr
zad
1

2

3
4
5

)
7

I
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19

1

Nazwa materiału
ULINIT METANOWY W NABOJACH PM 3OOG Q 32 EMULSYJNY

ODPORNY SPECJALNY
MULINIT SKALNY W NABOJAC H 8M 3OOG Q 32 EMULSYJNY
DOODPORNY
IT SKALNY W NABOJACH ERGODYN-31 E 3OOG Q 32
ITROGLICERYNOWY WODOOD PORNY EKOLOGICZNY
NT DEToNUJĄCY PENTRYToWY NlTRocoR D 8 WODOSZCZELNY
ETANOWY
PALN K ELEKTRYCZNY M ETANOWY MI LISEKU NDOWY ERGODET-M
3M cU 25MS NR SToPNIA oPÓZNlENIA 1
ALN K ELEKTRYCZNY M ETANOWY MI LISEKU NDOWY ERGODET-M
454 3M CU 25MS NR STOPNIA oPÓZNIENlA 2
ALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKU NDOWY ERGODET-M
45A 3M CU 25MS NR STOPNIA OP ÓzNleNln g
ALNIK ELEKTRYCZNY M ETANOWY MI LISEKU N DOWY ERGODET-M
3M CU 25MS NR STOPNIA O PoŹNlENlA 4
PALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILI SEKUNDOWY ERGODET.M
3M CU 25MS NR STOPNIA O PÓZNlENlA 5
ALNIK ELEKTRYCZNY M ETANOWY MI LISEKU N DOWY ERGODET-M
454 3M CU 25MS NR STOPNIA oPÓZNlENlA 6
ALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MIL ISEKUNDOWY ERGODET-M
5A 3M CU 25MS NR STOPNIA oPÓZNlENlA 7
PALNI K ELEKTRYCZNY METANOWY MI LISEKU NDOWY ERGODET-M
3M cU 25Ms NR SToPNIA oPÓZNlENIA I
ALN K ELEKTRYCZNY M ETANOWY MILISEKUNDOWY ERGODET-M
454 3M CU 25MS NR STOPNIA oPÓZNlENIA 9
ALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY M LISEKUNDOWY ERGODET-M
45A 3M CU 25MS NR STOPNIA OPOZNIENIA 1O
ALNI K ELEKTRYCZNY METANOWY NATYC H M IASTOWY E RGOD ET-M
5A 15M CU
ZAPALN l K ELEKTRYCZNY WĘGLoWY PÓŁSEKUN DoWY 5ę69p611y g35a
3M CU sOOMS NR STOPNIA oPÓZNlE NIA,I
NI K ELE KTRYCZ N WĘG L OWY
NDOWY ERGODET.W 0,45A
c U 5 0 0 M S N R s T o P N IA o P Óztrl E N IA 2
AL N K E
KU N DOWY ERGODET-W 0,45A
CU 500M
IA 3
P A LN K
SEKU N DOWY ERGODET.W 0,45A
I

I

I

I

M

cU

500

4

ALN K ELEKTRYCZNY WĘGLoWY
NDOWY ERGODET-WO,45A
M c U 50 0 Ms NR SToPN|A oPÓZNlEN IA 5
AL
KUN DOWY ERGODET-W 0,45A
CU
IA 6
ALN K E
EKUN DOWY ERGODET-W 0,45A
c U 500M
A7
P ALN K E LEKT
EKUN DOWY ERGODET-W 0,45A
M c U 50 0 MS N R
A8
NI K ELE KTRYCZN
WĘG L OWY
NDOWY ERGODET.W 0,45A
M c U 5 00Ms N R s T o P N IA o P OZN E N IA 9
AL N K E
EKUN DOWY ERGODET.W 0,45A
CU 500M
IA 1 0
I

23
24

I

25

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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1)

2)

3)

4)

Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe:
oferowane materiały wybuchowe i inicjujące przeznaczone do uzytku cywilnego powinny:
Spełniac wymagania ustawy z dnia 21 czerwca 2002r ' o materiałach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego (D1 U 2020, poz.204) oraz spełniac wymagania Rozporządzenia Ministra Eńergii z
dnia 9 listopada 2016.r. w sprawie szczegołowych wymagań dotyczących przechowywania i uzywjnia
środkÓw strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu gÓrniczego (Dz. U. 2O1i, poz' 321).
Posiadac świadectwa (ceńyfikaty) badania typu WE wystawione przez jednostkę notyfikowaną
uprawnioną do przeprowadzenia badań ioceny przedmiotu zamÓwienia zgoónie z usiawą'zdnia2i
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŻytku cywilnego, wprowadzającą
Dyrektywę 93/1S/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. (Dz' U' 2O2O, poz' 2O4)'
PosiadaÓ oznakowanie CE' oznakowanie CE powinno być umieszczone na materiałach wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego w sposÓb widoczny, czytelny i tnłałylub, jeŻelijest tó niemozliwe
na przymocowanejdo nich etykiecie lub na opakowaniu zbiorczym.
Posiadac numer identyfikacyjny nadany przez Prezesa \Ą/yzszego Urzędu Gorniczego okreŚlony w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z
dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do
g1ytku cywilnego oraz rejestru materiałÓw wybuchowych przeznaczonych do uźytku cywilnego (Dz u.

2004, po2.2616).

5)

6)
2.

3

Posiadać deklarację zgodności potwierdzającą spełnienie zasadnych wymagan bezpieczeństwa
zgodnie z ustawą z dnia 21 czeryvca 2002r. o materiałach wybuchowycn pizezńaczonych do uzytku
cywilnego (Dz. U. 2020, poz.204), wprowadzĄącą Dyrektywę 93/1S/EWG z dnia 5 kwietnia 1993r.
Posiadac instrukcję stosowania, magazynowania i transportu.

Wykonawca powinien spełniaĆ wymagania umowy ADR w zakresie bezpieczeństwa transportu
materiałÓw niebezpiecznych oraz ich ochrony, a W szczegolności winien zapewniać, ze towarom
niebezpiecznym są nadane: nazwa przewozowa, numer rozpoznawczy (UN), kod klasyfikacyjny,
okreŚlone w załączniku A do umowy ADR (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r' o przewozie towiiow
niebezpiecznych (Dz. U. 2021 po2. 756)).
W przypadku gdy oferowane materiały wybuchowe i inicjujące przeznaczone do uzytku cywilnego
-cnara(teryst/t<i
stanowią substancję lub preparat niebezpieczny, wykonawca powinien załączyc t<artę
'

substancji niebezpiecznej zgodnie z ustawą z dnia 25 luty 2O1"1r.
o substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz. U.2O2O poz. 1337 tekst jednolity) lub

w przypadkach, gdy dostarczenie karty charakterystyki nie jest Wymagane prawem, pisemną infoimację
pozwalającą na podjęcie działan zapobiegawczych dotyczących ocl'trony
i

bezpieczeństwa uzytkown

i

zdrowia

kÓw.

4

Wykonawca powinien przedstawic dane techniczne oferowanych materiałow wybuchowych
iinicjujących przeznaczonych do uzytku cywilnego okreŚlone w nórmie PN-EN 1363i-l:2006 lub

5

oferowane materiały wybuchowe

rownowaznej.

i

inicjujące przeznaczone

do

uzytku cywilnego,

ktore

w realizacji przedmiotowego zamówienia będą dostarczone do magazynow Żamawiającegó, powinny
spełniac wymagania Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Tóchnologii z dnia t's'lisópaba zot ó

r. W sprawie

6.

szczegÓłowych wymagań W zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałÓw

wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego orazwzoru wnioskub nadanie kodu oznaczenia
obiektu produkcyjnego (Dz. U. 20'19 po2.2240).
Dostarczone materiały wybuchowe inicjujące muszą byc oznakowane jednoznacznym kodem
w.sposob trwały i czytelny, umozliwiający odczytanie przezurządzenia e|ektrońiczne stosowane przez
odbiorcę od momentu dostawy do czasu całkowitego zuŻycia. Brak mozliwoŚci odczytania
jednoznacznego oznaczenia na materiałach wybuchowych i inicjujących będzie rÓwnoznaczny ze
zwrotem materiałów do Wykonawcy i rozpoczęciem procedury reklamacyjnej. Wielkośc liter i cyfr
stosowanych
kodzie jednoznacznego oznaczenia powinno zapewnic swobodny odcźyt
z.pominięciem systemu elektronicznego. Zapalniki elektryczne w opakowaniach jednostkowych oróz
zbiorczych powinny byc usystematyzowane według numeracji w sposob rosnący.

i

w

7.

Parametrv techniczne:

1)

Materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany nitroglicerynowy skalny o Średnicy naboju 32 mm
masie naboju 3009

a)

Minimalna prędkoŚc detonacji: 1900 m/s
Wrazliwośc na tarcie: powyzej65 N
Wartościte muszą byc potwierdzone wynikami badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną.

b)

c)
2)

Materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub równowazny) metanowy specjalny

o podwyzszonym stopniu bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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mieszaniny metanowej dopuszczony do ładowania pneumatycznego o średnicy naboju 32 mm i masie

a)
b)

c)
d)
e)

naboju 3009.
Minimalna prędkoŚc detonacji: 3900 m/s
Wydęcie w bloku ołowianym: minimum 160 cm3
WrazliwoŚć na tarcie: powyŹej 160 N
WrazliwoŚc na uderzenie: powyzej 30 J
Wańościte muszą być potwier{zone wynikami badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną
zgodnie w wymogami normy PN-EN 13631-1:2006 punkt 4.3.

3)

Materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub równowazny) skalny dopuszczony
do ładowania pneumatycznego o Średnicy naboju 32 mm i masie naboju 300 g.

a)

Minimalna prędkoŚc detonacji: 3900 m/s
\A/ydęcie w bloku ołowianym: minimum 2B0 cm3

b)

c)
d)
e)

Wrazliwośc na tarcie: powyzej 160 N
WrazliwoŚc na uderzenie: : powyzej 30 J
WańoŚci te muszą być potwier{zone wynikami badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną
zgodnie w wymogami normy PN-EN 13631-1 :2006 punkt 4.3.

b)

Każda sztuka przesyłki (karton) materiałow wybuchowych oraz każda paczka w kartonie musi być
numerowana zgodnie z następującą zasadą: kaŻdy nabÓj materiału wybuchowego w kartonie opisany
jest numerem identycznym, jakizostał naniesiony na kartonie, ponadto, zgodnieź podziałem
we'wnątrz
kartonu na paczki, każdy nabojw paczce musi dodatkowo posiadaÓ numór paczki i numer naboju.
Lont detonujący pentrytowy metanowy bezpieczny wobec obłoku pyłu węglowego
i
mieszaniny metanowejo masie rdzenia minimum 89 na metr biezący loniu'
Minimalna prędkoŚc detonacji: 6800 m/s
WrazliwoŚć na uderzenie: powyzej30 J

5)

Zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy o,45A

6)

Zapalnik ełektryczny węglowy pÓłsekundowy klasy o,45A

7)

Zapalnik elektryczny metanowy natychmiastowy klasy o,45A

a)

Dla zaoalni
klasv 0.45 A:
wartoŚć natęzenia prądu odpalającego serię 20 zapalnikÓw elektrycznych połączonych szeregowo

4)
a)

b)

c)

z

z

przewodami o długości3m Cu 25 MS

przewodami o długości3m Cu 5oo MS

z

przewodami o długości15m Cu

powinna wynosiÓ '1,B A,
wańoŚÓ maksymalnego impulsu nieodpalającego powinna wynosić 8 mJ/a
wartoścminimalnego impulsu odpalającego powinna wynosic 16 mJ/O zgodnie z polską normą.

W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentÓw własnych, z ktÓrych wynikają inne wańoŚci, niż
podane powyzej nalezy przedstawiĆ wyniki badań wykonanych 'przez' jedńostkę notyfikowaną
potwierdzającą spełnienie powyzszych wymagań.

B)

e)

KaŻda sztuka przesyłki (opakowanie jednostkowe - karton) musi byc oznaczonanumerem UN 0030 lub
uN 0255.
Wymagania w zakresie sposobu zwijania przewodów zapalnikowych.
Przewody zapalnikowe powinny byĆ zwinięte w motek osemkowy o'długoŚci około 25 cm. Zwinięcie
powinno gwarantowac łatwośĆrozwijania przewodÓw zapalnikowyci z zachowaniem spoinósci
pozostałej częścimotka' Łuska zapalnika powinna byÓ wyodrębniona od całoŚci motka w ootegłosci
około 5 cm. Końcowka przewodowzapalnikowych powinna miec długoścokoło 10 cm od ostańiego
zwoju motka oraz powinna byc zabezpieczona szybkozłączem' cJły system zwijania przewodów
zapalnikowych powinien gwarantowac stabilnoŚć, uniemożliwiać przypadkowe rozwinięcie lub splątanie
przewodÓw zapalnikowych podczas wkładania zapalnikÓw do ładownicy i ich wyciągania'oraz
umożliwiac łatwe sporządzanie wiązek poszczegÓlnych zapalnikÓw w serie według ói<reŚlonych
specyfikacji.

Wzor sposobu zwijania przewodow zapatnikowych pnedstawia poniższy rysunek:

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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(wymiary w milimetrach)

!l!. oświadczenia i dokumenty

wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy
wymagań określonych przezZamawiającego _ do złożeniawrazz ofeńą.

1'
2.
3.
4.
5.
6'
7.
B.

Wykaz parametrÓw techniczno-uzytkowych oferowanego przedmiotu zamÓwienia, wykaz załączonych
dokumentow potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań okreŚlonych przez
ZamawiĄącego -zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3 do slwz,
oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrob spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładÓw
gÓrniczych w warunkach istniejących zagroŻen - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 5 do stwz,
Aktualne świadectwo (ceńyfikat) badania typu WE,
Świadectwo nadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do uzytku
cywilnego,

Deklaracja zgodnoŚci producenta na okolicznoŚc zgodnoŚci produktu z zasadniczymi wymaganiami
Dyrektywy Rady 93/'1SIEEC (Dz.U.UE.C .2005.70.5 z dnia 22.03.2005r.),
Dane techniczne oferowanych materiałow,
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego,
Deklaracja spełnienia wymogÓw umowy ADR w zakresie bezpieczeństwa transpońu materiałÓw
niebezpiecznych oraz ich ochrony - zgodnie ze wzorem Załącznika nr 10 do slwz,

9.

Wyniki badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną potwierdzające dodatkowe parametry

a)
b)

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą byÓ waŻne w dniu składania ofert.
W przypadku braku WaŻnościzłożonego Wraz z ofeftą certyfikatu na cały okres realizacji zamowienia,

techniczno-uzytkowe.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do WĘGLoKoKs KRAJ KWK ,,Bobrek

- Piekary"

Ruch

,,Bobrek" Bytom ul. Konstytucji 76 aktualny obowiązujący ceńyfikat, dokument ten musi dotyczyć wyrobu

c)

zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
W przypadku wyboru ofeńy Wykonawcy, ktory przedstawił dokument, ktÓry stracił waŻnośÓ po wyborze
ofefty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy-będzie
niemożliwe z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy

IV. Wymagane dokumenty, które naleŻy dostarczyó
1. Przy plerwszej dostawie:
1) Certyfikat badań + załączniki
2) Dane Techniczne
3) DeklaracjaZgodnoŚci
4) lnstrukcja Bezpiecznego Uzytkowania
5) Swiadectwo Nadania Numeru ldentyfikacyjnego
6) CeńyfikatKwalifikacyjny
7) Karta Charakterystyk
2. Przy każdei dostawie:
1) Dokument wydania materiału (\M)
2) List pzewozowy/ Awiz wysyłkowy
3) Specyfikacjawysyłki
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik nr 2 do S|WZ

FORMULARZ OFERTOWY

lĘkonawca
Pelna nazwa Wykonawcy
Forma prawna

Siedziba Wykonawcy (adres)
KraJ

Kod pocztowy, miasto

Poczta
Województwo
NIP

REGON

Uczestnlcy KonsorcJum (eżell dotyczy)
Nazwa firmy / forma prawna

Adres

siedziĘ

NIP / REGON

Lider:

NIP:

REGON:

Uczestnik:

NIP:

REGON:

Uczestnlk:

NIP:

REGON:

Uczestnik:

NIP:

REGON:

Osoba

lmię inazwisko

Adres e-mail

Telefon

prowadząca postępowa nie
UpowaŹniona do skladania
ofert w aukcji

wĘc to
41-9.lo Pl€kary

K:l:,ĘRt'ro.,
z sledzlbą w:

o'o'

śląskle ul. 6en.Jerzego zlętka

W związku z ogloszeniem postępowania o udzielenie zamóWienia w trybie postępowonie
niepuhliąne - przetarg nieogroniczony pt.:
Dostawa materlałów wybuchowych l lnlcjujących dla
sp. z oo. rwK gobrek-Plekary w 2o'2 roku (8rupa materlałowa: 246.
Pot]zeb wĘGloKoxs

Kń

1)

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienla z8odnie z wyma8aniami określonymi przez
zamawiające8o w specyfikacji lstotnych Warunków zamówienia za
cenę:

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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część2amówlenla nr

1

1..1

EMUL|N|T METANOWY W NABOJACH pM 3OOG Q 32
EM ULSYJNY WODOODPORNY SPECJALNY

1.2

EMUL|NIT St(ALNy W NABOJACH 8M 300G Q 32
EMULSYJNY WODOODPORNY

VAT

n€tto

wartość

Wartość

netto

brutto

zł

zł

zl

Ę

zl

zl

zł

1.3

DYNAMIT SKALNY W NABOJACH ERGODYN-3I E 3OOG Q
32 NITROGLICERYNOWY WODOODPORNY EKOLOGICZNY

25 000,000 kg

zl

zl

zl

l.4

LoNT DEToNUJĄCY PENTRYToWY NlTRocoRD 8
WODOSZCZELNY METANOWY

23 000,000 m

zl

zl

zl

1.5

ZAPALNIK ETEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
ERGODET-M 0,45A 3M CU 25MS NR STOPNIA

szt

zł

zl

zł

oPÓŹNlENlA

30 000,000 kg
4 000,000

3 000,000

1

1.6

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
ERGODET-M 0,45A 3M CU 25MS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 2

3 000,000 szt.

2ł

zł

zl

1.7

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
ERGODET-M 0,45A 3M CU 25MS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 3

3 000,000 szt.

zl

zl

zl

'I.8

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
ERGODET.M 0,45A 3M CU 25M5 NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 4

3 000.000 szt.

zł

zł

zł

1.9

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
ERGODET-M 0,45A 3M CU 25MS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 5

3 000,000 szt.

zl

zl

zl

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
1.IO ERGODET.M 0,45A 3M CU ZsMS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 6

3 000,000 szt.

zł

zł

zl

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
0,45A 3M CU 25MS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 7

3 000.000 szt.

zl

Żł

zł

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MITISEKUNDOWY
1.12 ERGOOET.M 0,45A 3M CU 25M5 NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 8

3 000,000 szt.

zł

zł

zl

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
1.13 ERGODET.M 0,45A 3M CU 25MS NR STOPNIA
oPÓŹNEN|A 9

3 000,000 szt.

zl

zl

zl

3 000,000 szL

zl

zł

zł

4 000,000 szt.

zl

zl

zł

4 000,000 szr.

zl

zł

zl

1,1

1 ERGODET.M

ZAPALNIK ELEKTRYCZNY METANOWY MILISEKUNDOWY
1.14 ERGODET.M 0,45A 3M CU 25MS NR STOPNIA

oPÓŹNlENlA 1o

1.1

s

zApALNtK ELEKTRYCZNY METANOWY
NAryCHMIASTOWY ERGODET.M 0,45A 15M CU

zAPALNIK ELEKTRYcZNY WĘGLoWY PÓsrxulloowv
1.16 ERGODET.W 0,45A 3M CU sOOMS NRSTOPNIA

oPÓŹNlENlA

1

zAPALNlK ELEKTRYczNY WĘGLoWY PÓrsgxutvoowv
NR STOPNIA
opÓŹnte rutn z

4 000,000

szt

zl

Żl

zł

ZAPALNIK ELEKrRYcZNY WĘGLoWY PÓ6EKUNDoWY
NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 3

4 000,000 szt.

zł

zł

zl

zAPALNIK ELEKrRYczNY WĘGtoWY PÓtsrxuruoowv
1.19 ERGODET.W 0,45A 3M CU 5OOMS NR STOPNIA
opÓŹruteltn ą

4 000,000 szt.

zl

zl

zl

ZAPALNlK ELEKrRYCZNY WĘGLoWY PÓŁsEKUNDoWY
1.20 ERGODET.W 0,45A 3M CU 5OOMS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 5

4 000,000

szl

zł

zl

zł

ZAPALN|K ELEKrRYczNY WĘGLoWY PÓŁsEKUNDoWY
1.21 ERGODET-W 0.45A 3M CU SOOMS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 6

4 000,000 szt.

zl

zl

zł

ZAPALNlK ELEKIRYCZNY WĘGLoWY PÓŁsEKUNDoWY
1.22 ERGODET.W 0,45A 3M CU 5OOMS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 7

4 000,000 szt.

zl

zl

zl

I

,17 ERGODET.W 0,45A 3M CU 5OOM5

1

.18 ERGODET-W 0.45A 3M CU sOOMS

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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zAPALNlK ELEKrRYczNY WĘGLoWY PÓŁsEKUNDoWY
1.23 ERGODET-W 0,45A 3M CU sOOMS NR STOPNIA
oPÓŹNlENlA 8

4 000,000 szt.

zl

zl

zl

zAPALNlK ELEKIRYczNY WĘGtoWY PÓtsEKUNDoWY
1.24 ERGODET.W 0,45A 3M CU sOOMS NR STOPNIA
opÓŹt'ltrrun g

4 000,000 szt

zł

zl

zl

ZAPALNlK ELEKTRYczNY wĘGLoWY PÓŁsEKUNDoWY
1.25 ERGODET.WO,45A3M CU SOOMS NRSTOPNIA
opÓŹrulerun to

4 000,000 szt.

zl

zł

zl

Razem wartość częścl nr

1

ł.ączna wartośćoferty netto
Łączna wartośćoferty brutto

oświadczam,że Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku oferty WspÓlnej kazdy
Wykonawca składający ofertę wspÓl ną:

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

podałem cenę ofertową oraz stawkę jednostkową, ktÓra zawiera wszystkie koszty, ktÓre będą
poniesione W celu nalezytego wykonania zamÓwienia,
akceptuję proponowany przez Zamawiającego termin płatnościwynagrodzenia naleznego
na podstawie umowy, ktÓry wynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury
do Zamawiającego wystawionej na podstawie stosownego dokumentu np. odbioru przedmiotu

n ego przez Za mawiającego.
oferuję termin realizacji zamÓwienia oraz okres gwarancji zgodnie z wymaganiami SIWZ,
oferowany przedmiot zamowienia jest wolny od wad prawnych i nie narusza praw osÓb trzecich,
oferowany przedmiot zamÓwienia spełnia wszystkie wymagania określone w Załączniku nr 1 do sl\^z,
zapoznałem się z S|WZ oraz akceptuję jej postanowienia, w tym lstotne postanowienia, ktore zostaną
wprowadzone do umowy - bez zastrzeŻeń,

za mÓwien ia potwierdzo

zapoznałem się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamowień wWĘGLoKoKs KRAJ Sp'zo'o',
ogolnymiwarunkami realizacji dostaw ()WRD) - Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamÓwień
oraz lnstrukcją dla Wykonawcow, zamieszczonymi na stronie https://dostawcv_weqlokoks.coiq.bizl,
orazŻewprzypadku zawarcia umowy, zapoznam osoby realizujące umowę po stronie \Ą/ykonawcy
z ww. lnstrukcją.

2'

oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a W przypadku oferty wspÓlnej kaŻdy
Wykonawca składający ofertę wspÓlną, spełnia warunki udziału w postępowaniu okreŚlone w SlWZ oraż
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania okreŚlone w SlWZ.

3.

oświadczenie podmiotów składających wspólną ofeńę:
oświadczam w imieniu WykonawcÓw składających ofertę, Że w przypadku zawarcia umowy na
wykonanie przedmiotu zamÓwienia, \Ałkonawcy składający wspÓlną ofeńę będą ponosić solidarną
od powiedzialnośÓ za n iewykonan ie lu b n iena lezyte wy konan ie zobowi ązania.

4'

oświadczam,że jestem związany ofertą przez okres 60 dni

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik Nr 3 do S|WZ
WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO - UZYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
zA MOWI E N IA, s P EŁN EN IA WYMAGA Ń P RAWNYc H, WYKAz zAŁĄczo NYc H DóKUrvl il.liow
PoTWl E RDzAJĄcYc H s P EŁN lA N E PRzEz o FE ROWA N E DOSTAWY- WYMAGA Ń oKREŚ LoNYc H
PRzEz zAMAWIAJĄGEGo
l

I

A' Wymagane parametry techniczno-użytkowe
Nr
pozycji

N

pa ram etram i wyma ga ny

Zamawiającego

mi przez

Nazwa handlowa

Materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany nitroglicerynowy skalny
a 32 mm i masie 300 g

1

oferowanego
materiału

o Średnicy naboju

2.

Materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub
rÓwnowazny) metanowy specjalny o podwyzszonym stopniu
bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu węglowego i mieszaniny metanowej
dopuszczony do ładowania pneumatycznego o średnicynaboju a 32 mm
i masie naboju 300 g

3

Materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub
rownowazny) skalny dopuszczony do ładowa n ia pneu matycznego
o Średnicy naboju a 32 mm i masie naboju 300 9.

4.

Lont detonujący pentrytowy metanowy bezpieczny wobec obłoku pyłu
węglowego i mieszaniny metanowejo masie rdzenia minimum 8g na metr
biezący lontu

5

Zapalnik elektryczny metanowy milisekundowy klasy O,4SA
z przewodamio długości3M Cu 25 MS
Zapalnik elektryczny węglowy połsekundowy klasy o,45A

6

o długoŚci 3M Cu 500 MS

,

,

z

przewodami

Zapalnik elektryczny metanowy natychmiastowy klasy O,4SA,

7

B.

azwa mate riału wraz z

:

z przewodami o długoŚci 15M Cu

Pozostałe parametry techniczno - użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia

1)Dla pozycji nr

-

1:

PrędkoŚc detonacji
m/s
WraŻliwoŚć na tarcie:
N
Wa ńoŚci te są potwierdzone wynikami badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną,

2)Dla pozycji

-

nr 2 :
PrędkoŚc detonacji:

-

Wydęcie w bloku ołowianym

-

Wrazliwość na tarcie

-

Wrazliwośc na uderzen

m/s
cm3

WańoŚci te są potwierdzone wynikami badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną,
tj

zgodnie z wymogami normy PN-EN i3631
3)

Dla pozycji nr 3

-

w bloku

m/s

ołowianym.

cm3

WrazliwośÓ na tarcie:

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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WrazliwoŚc na uderzenie:
WańoŚci te są potwierdzone wynikami badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną,
tj

zgodnie zwymogami normy PN-EN 13631 -1:2006 punkt 4.3

4)Dla pozycji nr 4

-

:

PrędkoŚć detonacji
WrazliwoŚc na uderzenie powyzej

5)Dla pozycji od nr

5

-7

J

:

Dla zapalnikow klasy 0,45 A:

-

wańoŚc natężenia prądu odpalającego serię 20 zapalników elektrycznych połączonych
szeregowo wynosi
A,
- wańoścmaksymalnego impulsu nieodpalającego wynosi
mJ/O,
- wańoŚc minimalnego impulsu odpalającego wynosi
mJ/O
Na potwierdzenie spełnienia wymagań określony ch przez Zamawia jącego przedstawiamy wyniki badań
wykonanych przez jednostkę notyfikowaną, ti

7)
8)

c.

-m/s

KaŻda sztuka przesyłki (opakowanie jednostkowe - kańon) będzie oznaczona numerem UN oo3o
lub UN 0255.
Przewody zapalnikowe są zwijane w motek osemkowy o długoŚci około 25 cm. Zwinięcie gwarantuje
łatwośćrozwijania przewodÓw zapalnikowych z zachowaniem spÓjności pozostałej częścimo1ka. Łuska
zapalnika jest wyodrębniona od całoŚci motka w odległoŚci około 5 cm. KońcÓwka przewodÓw
zapalnikowych ma długoŚc około 10 cm od ostatniego zwoju motka oraz jest zabezpieczona
szybkozłączem.
Cały system zwijania przewodÓw zapalnikowych gwarantuje stabilnoŚć, uniemoŻliwia przypadkowe
rozwinięcie lub splątanie przewodow zapalnikowych podczas wkładania zapalnikÓw do ładownicy i ich
wyciągania oraz umoŻliwia łatwe sporządzanie wiązek poszczegolnych zapalników w serie według
określonych specyfikacji.
Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań

okreś lo nyc h przez Za mawiającego.

1.

2'
3.

4'

5.

6.

'
L
9'
7

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iz oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach
zakładÓw gÓrniczych w warunkach istniejących zagrozeń - zgodnie ze wzorem
Załącznika Nr 5 do slwz _ strona ofeńy '

1

D.

i

Deklaracja spełnienia wymogÓw umowy ADR w zakresie bezpieczeństwa transportu materiałÓw
niebezpiecznych oraz ich ochrony- zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 10 do slwz.

Aktualna koncesja na wykonywanie działalnoŚci gospodarczej w zakresie obrotu materiałami
wybuchowymi.

Aktualne Świadectwo (certyfikat) badania typu WE.
Świadectwo nadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku
cywilnego.

Deklaracja zgodnoŚci producenta na okolicznośc zgodnoŚci produktu
Dyrektywy Rady 93/1S/EEC
Dane techniczne oferowanych materiałÓw
Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

z

zasadniczymi wymaganiami

.

.

\A/yniki badań wykonanych

techniczno-uŻytkowe

pzez

.

jednostkę notyfikowaną potwierdzające dodatkowe parametry

.

0. nstrukcja bezpiecznego uzytkowania, magazynowania i transpońu.
l

oświadczenia:
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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1.

2.
'.)
2)
3)
1

oświadczam, ze oferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
narusza praw majątkowych osÓb trzecich. W przypadku wystąpie nia pzezosobę'trzecią źjatimt<olwiet<
roszczeniem przeciwko ZamawiĄącemu wynikającym z naruszenia przez zioferowańy przedmiot
zamÓwienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własnościprzemysłowej, źobowiązuję
się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztÓw i wydatkÓw z tyń związaiych,
wliczając w to koszty zapłacone przezZamawiającego na rzecz osÓb trźecicrl, ktoryóh prawa zośtały
naruszone.

oświadczam*** ze informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące tajemnicą
pzedsiębiorstwa w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 16 kwieinia 1993 roku 'o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz' U. z2020r'poz. 1913 t.j') tj' spełniĄąłącznietrzy warunki:

informacja ma charakter .r. ... ...
... ... .. (techniizhy, technoiogiczny, organizacyjny
przedsiębiorstwa lub posiada wańośc gospodarczą)'
nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufnoŚci.
Faktyczne okolicznoŚci potwierdzające zasadnoścobjęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1...

4d.2..

Ad. 3...

E-maildo obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy

*

(

LDo

)

-

niepotrzebne skreśliĆ
wpisać własne dane
*** -wypełnii jeŻeli
dotyczy
---

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik Nr 4 do S|WZ
VVYKAZ WYKONANYCHMYKONYWANYC H DOSTAW
w okresie ostatnich tzech lat pzed upływem terminu składania ofeń w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Nazwa i adres Wykonawcy:
Data: ...

Lp

Przedmiot
zamówienia

Wańość
zamówienia netto
zł

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

Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

Podmiot wykonujący
zamówienie*
(w przypadku korzystania

przez \A!konawcę
z jego potencjału)

Uwaga!

- Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieć jego odbiÓr.
- W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych nalezy w kolumnie Data wykonania wpisac
,,do nadal'', podając wańoŚc zrealizowanego dotychczas zamÓwienia. - Do wykazu naleŻy dołączyć dokumenty potwierdzające, Że podane
w wykazie dostawy zostały

wykonane nalezycie lub są wykonywane nalezycie.

W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę zobowiązany
]
jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi oo rbitizac1i zamowienia, w
szczególności dołączając w tym celu do ofeńy pisemne zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamÓwienia

Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 5 do S|WZ

oŚWADczENlE DoTYczĄcE PRzEDMtoTU oFERTY

-)

\A/ykonawca, a W przypadku ofeńy wspolnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)_
Nazwa wyrobu

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

Posiadane dokumenty, odniesienia:

1

2.

*)

oświadczam z pełną odpowiedzialnoŚcią, Źe oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnycń wyrobiskach zakładÓw
g Órn iczych w waru n kach istn iejących zagroŻeń.
oŚwiadczam, iŻzobowiązuję się do odbioru opakowań zwrotnych oraz do odbioru towaru, ktÓrego
termin przydatnoścido stosowania został przekroczony z powodu braku mozliwoŚci jego uŻyc|a,
własnym transpońem ina własny koszt do dalszego zagospodarowania wytworzonych-pizez sienie
odpadÓw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

w razie potrzeby należy wypełnić dla kaŻdej pozycji (zadania) oddzietnie)

Sekretan Komisji: Mazena Miętus
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
MiejscowoŚc

Data

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

ośWADczEN lE WYKoNAWCY WSPoLNIE UBIEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlENlE

oświadczam, Że
nie jestem w stanie likwidacji lub upadłoŚci albo jestem w stanie upadłościlub likwidacji oraz o ogłoszeniu
upadłoŚci zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu ,a ułładnie pizewiduje
zaspokoje n ia wierzyciel i poprzez kwidację majątku u padłego,
nie zalegam z uiszczaniem podatkow, opłat, składek nJ ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na iaty zaległych płatnoŚci lub
wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnośÓ za wykoninie przedmiotu zamowienia.
:

1)

2)

3)

li

Wypełnia każdy z Wykonawcow wspóInie składających ofertę.

Sekretaz Komisji: Mazena Miętus

\xĄQ|Ą

str. 25

Nr

so

:

PRZZI2817

GLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik nr 7 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy l członka konso

rcj u m

:

oŚWlADczENlE vVYKoNAWGY

1

!
!

lub

Wykonawca składający niniejszą ofertę' a w przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy Wykonawca składający
ofeńę wspólną oświadcza. że:

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 skreśtić

2.

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy \AĄkonawca składający
ofeńę wspÓlną oświadqza. że posiada status ... '..
. $rzeo'sięniórcy w iozumieniu ustawy .'ańr^
B marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom'w transikc.;aón handlowych (Dz'U.'
z2021

...

r. poz. 424 t.i.).

3.

\Ą/ykonawca składaĘcy niniejszą ofertę, a w przypadku ofeńy wspÓlnej kaŻdy Wykonawca
składający

ofertę wspÓlną oświadcza. że jego właściwymuzędem

(

nazwa Urzędu Skarbowego iadres )

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy
NIP

DATA

NIE

ze posiadamy wierzytelnoŚci pienięzne wobec WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o.
pzekraczające wysokoŚĆ wadium niezbędnego do spełnienia wymagań ofertowych w przetargu pn.

Niniejszym oŚwiadczamy,

przetarg nr: ....
przewid'ywana data ot'.'"i" ói"ł
wysokośćWymaganego wadium:

Wvżei wvmienione wierzvtelnościwvnikaia z:
faktury nr .. ' ..
z dnia
data wymagalności
faktury nr ... ...
z dnia
data wymagalnoŚci
faktury nr ... ' '.
z dnia
data wymagalności
faktury nr ' '. ,.
z dnia
data wymagalności

wańość

wartoŚc

wańoŚc
wartość

WARToŚc RAZEM
Wyrażamy zgodę na zaliczenie wienytelności wynikających z ww. faktur VAT do kwoty[-] (słownie:
stanowiącej rownowartość wadium' na poczetwadium wymaganego w postępo,ivinitl pń.:

_)

t-1

oświadczamy, że zaliczenie wienytelności na poczet wadium uważa-my Ża spełnienie-@z
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. świadczenia pieniężnego wynikającego z wW. fi*tur VAT do kwoti t-J
dlatego też nie będziemy naliczać odsefek za opóźnienie w zapłacie za okres do dnia zaxoncżdn
postępowania o udzielenie zamówienia. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonychw 19
$
Regulaminu udzielania zamówień z WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.

(pieczęĆ i podpis osoby/osob upowaŻnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(pieczęĆ i podpis Dyrektora ds. Finansowych/GłÓwnego

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus

\IN

Księgowego

W

WEGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.)

str.27

Nr sorawv: PRZZ|2817

WEGL KOKS KRAJ So- z o.o.
Załącznik Nr 9 do S|WZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy

Nre-RU

OKOKS KRAJ S

zo.o.

Umowa
zawarta w

dniu

''

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z o.o.

'. w Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa"):

41-940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną
Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod nr KRs 0000080618, NlP 653-000-48-65, REGoN 27ocf.4ó3f.,
BDo 000012274, wysokośc kapitału zakładowego 173'321'000,00 zł,zwanąw treściUmowy Zamawiającym,
w imieniu i na rzecz ktÓrego działają

y

2.

a
Firmą

zarejestrowaną W
.., będącą podatnikiem VAT i posiadającą numer
''' pod numerem KRs ...
identyfikacyjny NlP ...
pt-N.
.... wysokośc kapitału zakładowego - ...
, REGON
. '. ...
zwaną w treściumowy Wykonawcą, w imieniu i na rzecz którego działĄą:
1.

2.

$ l.Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
1. ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego w
trytie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa materiałów wybuchowych i inicjujących dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek_Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa246-1|

- nrsprawy: PMZI2817.
2. ofeńa złoŻona przez \Ą/ykonawcę.
3. Specyfikacja lstotnych WarunkÓw ZamÓwienia (slWZ).

g 2. Pzedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest: dostawa materiałÓw wybuchowych i inicjujących dla potrzeb WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 246-1).
2. \Afukonawca oŚwiadcza, Że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do slWZ.
Zakres Świadczenia wynikający
niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym
w ofercie Wykonawcy.

1'

3.

1'
1)
2)
2'
3.

4.

z

WańoŚc umowy nie przekroczy:

WańośÓ netto ..'..'.'.. ''.'..'...zł,
stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisamiw okresie realizaĄi umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodniezZałącznikiem nr..'... do Umowy.
Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osob trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofeńą' W przypadku wystąpienia przez osobę
trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw
autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub know- how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca
zobowiązuje się przystąpiĆ do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go pzezZamawiającego, atakŻe
ponieŚć wszystkie koszty zĘm związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz

osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.
WańośÓ umowy netto zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamÓwienia prowadzonego zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., w tym lub aukcji elektrońiczne.;
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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5.

6
7

1)

2)
3)
8.

9
10

11

12

13

14
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LOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

(art'70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty dostawy
do magazynÓw Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czaśtranspołu oraz koszty opakowanii
nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy'
Zamawiający, pomimo.dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi nJ charakter prówadzone.; oźiałalnosli
nie zapewnia realizacji umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowan a faktyóznawartoŚc

umowy netto będzie niŻsza od wańoŚci netto umowy, Wykonawcy nie przysługujó jakiekolwiek
wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanó1 ózęsci umowy.
W sytuacjach powodujących koniecznoŚc odbioru towaru przez ZamawiĄącego
z winy'uryronawóy,
-piezZamańia;ąóego.
ZamawiĄący obciąŻy \Arlkonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej

Dla okreŚlenia iloŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będ2ie Wykonawcy'sńsowne
zamÓwienia.UwaŻasięzaskutecznenastępująceformyisposoby
przekazywaniazómowieri"wykonawcy
przez Zamawiającego:
w formie elektronicznej (opublikowanie zamÓwienia w Pońalu Dostawcy), lub
przesłanie zamówienia faksem, lub
przesłanie zamÓwienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
przekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą w
!V Przvoadku
,,Portalu
Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połĄczbnó
;est z
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamowiónia na'wskazany przez
Wykonawcę w złoŻonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamÓwień nie pÓŹniej niz w ostatnim dniu
obowiązywania umowy.
Suma wartościzamówień wystawionych przezZamawiającego nie moze przekroczyćwańości umowy'
WartoŚÓ odebranego towaru, ktÓrą zapłaci Zamawiający zosianie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia. Do ww. cen zostanie
doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające wymagań
okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będą akceptowan e pizez Zamawiająóego, '
Faktury za realizaĄę przedmiotu zamÓwienia Wykonawca wystawiac będzió ZańawiĄącemu W terminie
wynikającym z właŚciwych przepisÓw na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamÓwienia
potwie rdzon ego przez mag azyn ZamawiĄącego
Fakturę naleŻy wystawic na:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o., 41-940 Piekary Śląskie, u|. Gen. Jezego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek
i przesłac na powyzszy adres.
Faktury naleŻy wystawiać na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłać na adres wskazany
w zamówieniu.

15

Faktury muszą byĆ wystawione w języku i w walucie polskiej, zawieraÓ numer umowy, pod ktÓrym umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓw prowadzonymprzezzamarŃdiącego oraz numer
zamÓwienia.

16. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposÓb
rzetelny, zgodny z umową i stanem. rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem śtosowanym
w Polskiej Klasyfikacji \Ą/yrobÓw iUsług (PKW|U) lub kodem CN, pońadto nazwa towaru na faktuize
powinna byc zgodna z nazwąasortymentu okreŚlonego w umowie i zamowieniu.
17. Wykonawca jest zobowĘ7any do dołączenia do wystiwionej faktury kopię dokumentu, o ktÓrym mowa
w ust' 12, a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.

18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłać na adres wskazany w porozumieniu'
't9. Termin płatnoŚci faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy
wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stósowanie zaliczek
i przedpłat.

20. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez
\A/ykonawcę na fakturze'

21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienłszej kolejnoŚci na poczet
nalezności głównej wskazanej w tytule przelewu (art. 451s 1 Kc nie stosuje sięi.
22. Numer rachunku rozliczeniowego \Afukonawcy będzie wskazywany t<ózaoiazowo 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 złozeiie zamawia,ąóeńu

faktury korygującej.

Sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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24. Rozporządzanie wierzytelnoŚciami wynikającymi z umowy (naleznośćgłÓwna, należnoścuboczna,
w tym odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlności zabezpieczenie, ."'ńń,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają piśemnejzgody Zamawiającego poo'
rygóióm

niewaznoŚci'

25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na

26.
27

'

kaŻdej fakturze informacji o następującej treści:
,,Rozporządzanie wierzytelnoŚcią Wymaga uprzedniej zgody Węgtokoks Kraj Sp' z o'o.,,'
Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do- 3ó ońi rińnoar'o*yóh od daty jej dostarczenia
do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pienłotnej.
Zamawiający jesl uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnyórr wierzytelnosci wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek cńwilą'doręczenia oświadcźen pńez
Zamawiającego o potrąceni u.

z

ii

28. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciązenia rachunku
Zamawiającego.

29' NaleznoŚci wynikające

z

bankowego

i

realizaĄi umowy, w tym odszkodowawcze odsetkowe nie mogą byÓ
przedmiotem zastawu ani innej formy obrotu (np. cesja, sprzedaz), zgodnie z
art. 509 kc, bez piśdmńe1

zgody Zamawiającego.

30' W przypadku realizacji

przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw,
wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solióirnĘ odpowiedzialnoŚć wobec
Zamaw iającego za rea izację p rz ed m otu u m owy.
31. W przypadku gdy \A/ykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Źe wszelkie rozliczenia
z tytułu realizaĄi umowy, tak od strony wzajemnych naleźnościjak i zobowiązań odbywać się będą
wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum tj. . ...
.''':..'.
Rozliczenia
pomiędzy członkami konsorcjum z. tytułu realizacji umówy odbywac się będą W ,a'"cn
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającegó a dokona na prźerzama:wiąĄcego
zapłata na
rzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozosiałych członkÓw konsorcjum źtytułu naleznego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. - (jeŻeti dotyczy)
32. W przypadku umowy z Wykonawcami. nie tworżącymi (onśorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
ze wszelkie rozliczenia z tytułu realizacji umowy tak od strony wzajemnych -naleznosci jai<
i zobowiązań odbywaÓ się- będą wyłącznie pomiędzy Zamawiający^,"rprredstawicielem wykonawcy
określonymW ofercie i/lub umowie. Rozliczenia pomiędzy' pozostałymi podmiotami 'oęoącyn{i
Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywac się będą w ramaóh ich wównęirznych uzgodnien,
6ez
udziału Zamawiającego a dokonana
Zamiwiającego zapłata nb izecz okreŚlonego
.ęr.zez
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wycźdrpuie roszczenia pozostałych podmiotdw
będących Wykonawcami z tytułu naleznego wynagroóze ńia za realizację przedmiotu umówy' '
33. Zamawiający oŚwiadcza, ze:
jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653
ooo 48 65,
1) jego
2)
właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienłvszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul' Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa'
3) posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóznieniom w transakcjach handlowych (Dz'U. 2o2o.935 tj.)
34. JeŻeli którakolwiek ze Stron przestanie być czyńnym podatnikiem póóatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym órugiej Strony w ierminie 7 dni od daty zaistńienia
l

i

zmiany.

35

W przypadku zmiany właściwychurzędÓw skarbowych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowańia drugiej strbńy ó zmianie w terminie do 7
dni
od daty jej dokonania.

36.

ól

Zamawiający oświadcza, Że będzie realizowac płatnoŚci za faktury

podzielonej płatnoŚci, Żw. split payment.

z

zastosowaniem mechanizmu

Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi być rachunkiem
z dnia29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dź. U. 20201896
tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administrac}i Skarbowej, Zańawia1ący
1eśtuprawniony do złoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wań. 117ba $ 3 Ustawy z ańia zo sierpńlałóoz 1..'oroynacja podatkowa
dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy

3B

39

1)

2)
3)

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

Przedmiot zakupu moze zostac sfinansowany przez wybranego przez Zamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozośtanie źobowiązanv w'gtóóeń zamawiającegó
w zakresie:
obowiązkow wynikających z rękojmi i gwarancji,
obowiązkÓw w zakresie dostawy, montazu, uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie
obsługi

przedmiotu umowy,
Wymaganych warunkow technicznych i jakoŚciowych przedmiotu umowy,
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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Nr sorawv: P

4)

odpowiedzialnoŚci

40.

a)
b)

WEGLOKOKS

17

z

tyt. kar umownych

za

Sn. z o.o-

ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw,

o ktÓrych mowa powyzej na warunkach i zasadach określonychw postępowaniuiumowie
Wykonawca oŚwiadcza, ze:
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 właściwymurzędem skarbowym jest ' '.

41.
42. Wvkonawca oŚWjadcza, ze posiada status
z dnia B marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym
2020.935

t j.).

''''.. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
opÓŹnieniom w transakójach handlowych (Dz.U.

43. Stronyzobowiązane są niezwłocznie informowac

44'

drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktorym mowa
w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.
W przypadku opÓŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji'

45. Strony przewidują mozliwośćzmiany umowy poprzez obniżenie cen jednostkowych materiałÓw
wskazanych w załączniku nr ...''' do umowy' Zmiana umowy w tym zakreśiemoze njstąpic w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez Wykonawcę jednostronnego pisemnego
oŚwiad czen ia Zamawiającem u

1.
2.
3.
1.
1)

2)
3)
2'
3.
4'
5.

$ 4 Termin obowiazvwania umowv
Umowa obowiązywac będzie
ZamÓwienie nie moze byc doręczone pÓŹniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy'
Termin realizacji dostaw - .........od daty wysłania zamÓwienia drogą elekironiczną.

$ 5 Gwarancia i postepowanie reklamacvine
Wykonawca udziela gwarancji w następującym w1lmiarze:
4 miesiące od daty dostawy do magazynuZamawiającego dla nw' materiałow wybuchowych:
a) materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjny (typ E lub rÓwnowazny) metanowy
specjalny o podwyzszonym stopniu bezpieczeństwa wobec obłoku pyłu węglowego i'mieszaniny
metanowej dopuszczony do ładowania pneumatycznego o Średnicy naboju 32 mń i maśie naboju 3009'
b) materiał wybuchowy wodoodporny nabojowany emulsyjnv (tyb E lub rÓwnowazny) skaliy
dopuszczony do ładowania pneumatycznego o Średnicy naboju 32 mm-i masie naboju 3oo g.
8 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego dla materiaiu wyb-uchowego
wodoodpornego nabojowanego nitroglicerynowego skalnego o Średnicy naboju 32 mm i masie nabo]u

3009
18 miesięcy od daty dostawy do magazynuZamawiającego dla:
gorniczych zapalnikÓw antyelektrostatycznych
lontu detonującego
W u_zasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne' Termin zapłaty
za dostarczone,. objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy 'wydłuzony o okreś
postępowan ia reklamacyjnego.

a)
b)

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoŻy \A/ykonawcy
pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązanv jest w terminie-do 3 dni roóóciycn, "pod
rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzielic Zamawiającemu pisómnej oopóńrieozi
czy reklamację uznaje i wskazać sposÓb jejzałatwienia. Bieg terminu rozpoczynaod dnia nistępnego po
dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczn ą, przez ZźmawiĄącego reńlamacji do Wykońa*jy
Po stwierdzeniu koniecznoŚci wycofania z uzytkowania dostarczońego towaru z powodu-wad zosianą

przeprowadzone oględziny w obecnoŚci przedstawiciela Wykonawcy.
reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 3 dni
roboczych od daty
reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem-naliczenia kar umownych
_uz-nania

W przypadku uznania

zgodniezzapisamigl0.

6. W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŻe zlecić wykonanie
badań specjalistycznej jed nostce badawczej.
7. W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w ierminie óo 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomoŚci o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającógo
8.

w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami
s ło.
\Ąłsokośckosztow badań okreŚli kaŻdorazowo specjalistyćzna jednostka badańcza'

Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostaĆ objęty nową gwarancją na takich samych zasadach

jak przedmiot umowy.

Sekretarz Komisji: Manena Miętus
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$ 6 Badania kontrolne

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzaniaw dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego dostarczonego towaru w zakresie jego zgoo'n-osci z
deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowyńi órai wydanymi

i

1)

2)
3)
2.
3.

1

2

certyfikatami przez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikowania wyrobÓw, lub
akredytowane przez Polskie centrum Akredytacji laboratorium badawcze, lub
laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencjiwydane przez jednostkę uprawnioną do
ceńyfikowania wyrobow' uprawnione do badania towarÓw stanowiących przedmiot umowy'
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo ustalania zakresu badań towarÓw objętych kontrolą.
Pobranie próbki towaru do badań kontrolnych nastąpi w drugim dńiu roboczym licząc od daty
zawiadomienia Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

numerze dowodu dostawy pańii materiałÓw lub wyrobu lub częŚci zamiennych maszynlurządzeń
legających badaniom kontrolnym,
magazynie, w ktorym zostanie pobrana probka towaru,
terminie pobrania probki do badań kontrolnych ijej wielkoŚci wskazując jednoczeŚnie Jednostkę, ktÓrej
zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozllwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada' Zamawiający
tj.: Kopalnia, w ktorejzostanie pobrana probka towaru.
Wykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu prÓbkitowaru do badań oraz jejoznaczenia
pod

3)

4)

4

w dogodny dla niego sposÓb.

5
1)

2)
b.

7

B

I
10
1)

\Ąlkonawcy iZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia w procesie badawczym organizowanym
i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktÓĘ mowa w ust. 1.
Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza si| stosowny protokół zawierĄący,
co najmniej, informacje okreŚlone w ust. 3, ktory podpisują:
KIerownik Działu GospodarkiMateriałoweji Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
przedstawiciel Wykonawcy u mowy.
ProtokÓł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje

Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieranlu probek tówaiu
do badań.
W przypadku nieobecnoŚci przedstawiciela \Ąń7konawcy przy pobieraniu prÓbki towaru do badań,
protokół, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a \Ąłkonawcy nie przysługuje prawo
wn ies ien ia zastrzeŻen d otyczących sposobu jej pob iera n ia.
Przekazanie prÓbki do badań jednostce wymienionej w ust. '1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, iloŚĆ i nazwę przekazanego do badań towaiu oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej prÓbkę do badań.

W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa W ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośćprobki towaru z wymaganiami określonymi w ust. 1, ZamawiĄący

niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną
W przypadku wystąpienia okoliczności, o ktÓrych mowa w ust. 9:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonymw umowie, licząc od daty
powiadomienia, towaru wolnego od wad w iloŚci rÓwnej wielkoŚci nierózchodowanej dostawy, o ktÓrej
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami
$ 1ó, z zastizeŻeniem
ust.

2)

.

1

1,

\Ałkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badanijoraz ich pzeprowadzenia iwyóania
opinii,

3)

4)

5)

11

12

ZamawiĄącv moŻe zlecić, powtorne badania kontrolne probki tozsamego towaru z losowo wybranej

dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,

Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtórnych badań, o ktÓrych mowa w pkt 3, jego
dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia iwydania opin-ii,
niezaleznie 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 pańię towaru.
Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalisiycznej jednostki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz wykonawcy jego transportem i na jego koszt.
W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednoslki badawczej, o ktÓrej mowa
w ust. 1, wady towaru częŚciowo lub całkowicie rozchodowanego z magazynu oraz podjęciu
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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zo
przezzamawiającego

decyzji o demontazu iwytransportowaniu towaru z dołu kopalni, kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obiiązony zostanie Wykonawca na podstawie
faktury
wystawionej przez ZamawiĄącego W oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację
kosztÓw
13. W czasie realizacji umowy Zamawiający zastzóga sbnie [rawo do pleprowadźenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu w-arunkÓw iechniczno_ oęanizacyjn ych
oraizgoonó'sói
p-rocesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę ceńyfikatami.
14' W audycie, o ktÓrym mowa w ust' 13, oprÓcz upowaznionycń przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyc' na zaproszenie Zamawiającego, rÓwniez przedstawiciele akredytowańó; jeonoslrl
ceńyfikującej.

1.

2.

s 7. Obowiazki Wvkonawcv

\Ą/ykonawca zobowiązany jest dostarczyĆ przedmiot zamówienia zgodny

ze złoŻonąofertą'
Dostarczenie przez Wyko nawcę towa ru nastąpi do wskazanego przez Za mawiającego miejsca
w terminach okreŚlonych w zamÓwien iach w godzinach od 06.00 do '13.00, chyba, ze uzgodniono
inną
godzinę dostawy. Towar winien zostaÓ wydany Zamawiającemu W o pakowa n u zwy
czajow o przyjęty m
dla danego rodza)u towaru is posobu przewozu.
Wykonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem własnym i na koszt własny
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek
Towar winien byc oznakowany w sposÓb umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowani a towaru wliczony jest w ce nę towaru.
Wy konawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadÓw niebez piecznych powstałych
w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dosta rczony ch przez \Ąl!konawcę. Koszty
odbioru powyzszych
odpadów ponosi Wykonawca
Braki w dostawach towaru' Zamawiający zobowiązany jest podaÓ Wykonawcy do wiadomoŚci pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni róooczycn od ich ujawniónia. Wykonawca
winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zając stanowisko, co do brakÓw w towarze'
JeŻeli zĄęcie stanowiska nie nastąpi w tyń ierminie to brakujący towar Zamawiający
będzie uwaŻał za
i

3.
4.
5.
6.

7

'

B.
niedostarczony.
9. Z chwilą rozpoczęcia

realizacji dostaw, \Ąkonawca zobowiązany jest dostarczyc do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą pańią wyrobÓw sporządzone W języku poj.ńi' dokumenty, potwierd-zające
s pełn ien ie przez pzedm iot d ostawy wy maga ń o kieŚlo nych przóz
zamawiająceg o
:

1. Przy pierwszej dostawie:

a)
b)
c)
d)
e)
D
g)

2)

Przy

a)
b)
c)

Certyfikat badań + załączniki

Dane Techniczne
DeklaracjaZgodności
lnstrukcja Bezpiecznego Uzytkowania

Świadectwo Nadania Ńumeiu ldentyfikacyjnego
CertyfikatKwatifikacyjny
Kańa Charakterystyki

każdĄdostawie/@:

Dokument wydania materiału (\ĄZ)
List pzewozov,ty/ Awizwysyłkowy

Specyfikacjawysyłki

10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLoKoKs

11

12'
13'

KRAJ Sp.

z o.o.

dowodow dostaw oraz dołączania wydrukÓw do kazdej realizowanej'dostawy'
Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczbny jest w cenę towaru.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwioinych oraz do odbioru towaru, którego
termin

przydatności do stosowania został prze'kroczony z powodu braku mozliwości jego
uaycia,'*ł".n/ń
transportem i na własny koszt' Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub
elektroniczną
o mozliwoŚci odbioru opakowań
JezeliWykonawca po upływie 70 dniod dnia powiadomienia o mozliwoŚciodbioru opakowań zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:
1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby \A/ykonawcy na koszt Wykonawcy,
zgodnie
z cennikiem przewoŹnika,
2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt wykonawcy.
.

1.ZamawiającyzobowiązaHy,jestf.';ffiędąpodpisywanelubprzekazywane
?". podpisu (w przypadku zamÓwień elektronicznych) przez ósoby upowaznione ze śtrony
Zamawiającego.
Sekretaz Komisji: Mazena Miętus
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P

2.
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

B)

9)

Zamowienie winno określać:
identyfikatory umowy,
sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia'
datę i numer zamÓwienia,
przedmiot zamÓwienia,

ilościi jednostki miar,
ceny jednostkowe netto,
ogÓlną wańoŚc netto zamÓwienia,
termin realizaĄi zamÓwienia,
miejsce dostawy.

3' Ze

strony 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
1.

1)

a)

b)

c)

d)

e)
2)

a)

b)
2.

3

slWZ

Wrazie niewykonania luo nienaŁ]fu

Wykonawca zobowiązany jest zapłacic Zamawiającemu kary umowne:
w wysokości 10% wartościnetto niezrealiz.owanej częŚci umowy, gdy Zamawiający odstąpi
od umowy z
powodu okolicznoŚci, za ktore odpowiada Wykonawca, w tym przypiotu nie mi zistosowania
lit. b i lit'
c w zakresie zamówień niezrealizowanych do dnia odstąpiónia od umowy,
w wysokoŚci 10% umownej wańościnetto towaru okreŚionego kaŻdoraźowo w niezrealizowanej
częŚci

zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z pbwodu okolicznoŚci,
Wykonawca,

za ktore odfowiida

W wysokoŚci 0,2oń umownej wartoŚci netto towaru określonego każdorazowo w zamÓwieniu,

nie dostarczonego wterminie zakazdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony-do dnia dostarczenia
towaru, przy
czym od 31 dnia zwłoki kara umowna licz'ona będzie w wysokoŚcio,srlr. Wprzypadku definitywnegó
braku realizacji zamÓwienia. lub jego częŚci, w śytuacji gdy nie odstąpiono od ńowy, kara umowńa
rÓwna jest wańości niezrealizowanego zamÓwienia. za-aótińitywny brjk realizacji zam-Ówienia
lub jego
9zęŚci uznaje się w szczegolnoŚci oŚwiadczenie Wykonawcf o óostąpieniu od realizacji zamÓwi'en'ia
lub jego częŚci oraz sytuację, w ktÓrej kwota kary umownej z tytułu zwioki w realizacji
zómÓwienia lub
jego częŚci osiągnie wartoŚc niezrealizowanego źamÓwienib luo jego
częŚci.
w wysokoŚci 0,2% wańościnetto towaru zgłoszonego do reklamócji za kaŻdy rozpoczęty
dzień zwłoki w
jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia of,olicznoŚii, o ktÓ';ń
mowa w $ 5 ust. 3,
wwysokoŚci0,2%wartoŚcinettopodlegającegowymianietowaru zakaziy dzieńzwłoki(wprzypadkach
określonychw $ 5 ust. 5 lub 7 orazw$ 6 ust. s pkf t;,
ZamawiĄący zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary umowne:
w wysokości 10% umownej wartości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo W niezrealizowanym
zamowieniu, gdy \ĄĄlkonawca odstąpi od zamÓwienia z powoóu okolicznoŚci, za ktore odpowiada
Zamawiający,
w wysokoŚci 0,1o/o umownej wartości netto zamÓwionego i nieodebranego z winy
Zamawiającego towaru
zakazdy rozpoczęty dzień zwłoki.
W razie opÓznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwie nia, Zamawiający uprawniony jest
do
Labycia u innego kontrahenta towarÓw, ktÓrych ilośĆodpowiada iloŚci towarÓw ź óóstarczeniem ńtÓrych
Wykonawca się opÓŹnia. W przypadku, gdy zakup towaiÓw zostanie dokonany za cenę wyŻsząod
cóny
wynikającej z wiąŻącej Strony umowy, Zamawiający obciązy Wykonawcę róznicą pomięozy
teną, pó
lakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązująóąw umowie.
Zamawiający niezaleŻnie od zastrzezonyc.h kar uńownych ma prawo domagania się od \A/ykonawcy
odszkodowania na zasadach ogÓlnych do wartoŚci dktycznie poniesionyc-h strat oraz utraconych

korzyŚci.

4.

5
1)

2)
3)

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowić będzie nota księgowa
Za datę dostawy pańii towaru strony przyjmują:
datę dostarczenia partii towaru do magazyn uZamawiĄącego, wpisa nąprzezmagazyniera
do dokumentu
dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszyst-kie ińtorńac.|e niezbędne ól"'ooLu'"ntu dostawy,
potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub

9"tę przyjęcia do magazynu partii towaru

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus
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depozytowógo, potwierdzoną pisemną informacją

Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy, lub
datę dostarczenia przez \A/ykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposÓb opisany w pkt. 1.

str. 34

6.

Zanaliczanie kar umownych, o ktÓrych mowaw ust. 1 pkt. 1 lit. b, c, d, e, odpowiedzialny jest branzysta
jednostki organizacyjnej, ktÓra wystawiła dane zamÓwienie.
zamowtenta
s 11. Odstanienie
W sytuacji kiedy nie odstąpiono od umowy, Zamawiający moŻe odstąpiÓ od realizacji zamÓwienia

1

2
3)

4)
5)
2.

3.

z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyc kary umowne zgodnie z postanowieniami $'10 ust.1
pkt 1 lit' b, w następujących przypadkach:
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii towaru,
co do ktÓrej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji wyliczona zgodnie z$ 10 ust.1
pkt 1 lit. d, osiągnie 10% wańościreklamowanego towaru,
gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z $ 1O
ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wartościreklamowanego towaru,
nabycia pzezZamawiającego u innego kontrahenta towarÓw, w ilościwyspecyfikowanejw niezrealizowanym
zamówieniu, z ktÓrych dostarczeniem \Ąłkonawca się opoznia.
odstąpienie Zamawiającego od realizacji zamÓwienia z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy
Zamowienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamÓwień uważa się
za skuteczne.
Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamÓwienia po uzgodnieniu między \Afukonawcą
aZamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.
$ 12. Odstapienie od umowv

2
1)

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia
Zamawia1ącego lub zdrowia, zycia pracownikÓw. Prawo to Zamawiający moze wykonywaĆ w ciągu 30 dni
od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę przepisÓw prawa skutkujących
powstaniem wlw zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawcy 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 M/ykonawcę posiadanych uprawnień' do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamÓwienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Prawo to Zamawiający moze wykonywac w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomościo
zaistnieniu tych okolicznoŚci.''
ZamawiĄącemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niz 60 dni, okreŚlonego W odrębnym oświadczeniu, W
przypadku:

1)

ograniczenia produkcji lub reorganizaĄiw jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących

mozliwoŚÓ wykorzystania uwolnionych środkowprodukcji

do sa modzi

2)
3)

a)

el

n

ej rea izacj i przez Zamawiającego świadczeń objętych
l

u

lub

potencjału ludzkiego

mową.

zmian w strukturze organizacyjnejZamawiĄącego, skutkującej tym ze Świadczenie objęte umową nie
moze byc zrealizowane

niewykonywania

lub

nienalezytego wykonywania zamÓwienia

\Ą/ykonawcy, przy czym za:

z

przyczyn lezących

po stronie

niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji
umowy w całoŚci lub w częŚci,

b)

nienalezyte wykonywanie zamowienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposÓb niezgodny ze
sposobem określonym w umowie' skutkującym tym, iŻuzyskany efekt realizacji zamowienia jest
nieprzydatny do konkretnych celÓw planowanych przez Zamawiającego.
$ 13. Ochrona danvch osobowvch
Wykonawca iZamawiĄący zobowiązanisą do ochrony udostępnionych danych osobowych, w związkuz
realizaĄą dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych ŚrodkÓw ochrony danych
osobowych prze[łvarzanych w systemach informatycznych zgodnie zzapisami prawa a w szczegÓlności
z ustawą zdnia '10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U'2019.1781 t.j. z dnia 19'o9.2o19),
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia 27 kwietnia 2016r.w
sprawie ochrony osob fizycznych w związku
przetvtarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wyda nych przez
polskiorgan nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przetwarzania i ochrony danych osobowych.

z

2
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3.

Wykonawca i ZamawiĄący oŚwiadczĄą, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamowienia/umowy znąąpizepisy
dotyczące ochróny
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniająóó do pizew,ńrzania oanycń

osobowych.

4

Wykonawca i Zamawiający oŚwiadczaią, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub realizacja umowy zostiną wykorzystane
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niózbędne 'do jej reaiizaĄi, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.'
$ 14 Przetwarzanie danvch osobowvch
Zgodnie zart' 13 ust.1 iust.2 Rozporządzenia Parlarnentu Erlrope1skiego iRady (UE) 20161679zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w-zwi{zku
przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5l46ME

z

(ogÓlne rozpoządzenie

o

ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119'1)', zwanógo

-oale1

RoDo,

ZamawiĄącv nformuje, iz:
Administratorem danych os9bowych Wykonawcy jest WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o., z siedzibą
w Piekarach Śląskich
pzy ut'
ZiętkJ, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
-(41-9_40)
-Gen
prowadzonego prze1_9ą9 Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Go'spodarcźy Krajowego ilejestru
Sądowego, KRS 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 ooo,oo złoiych, pooatnit<iem od towarÓw
1-u9ług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-ooó-ąg-os, REGoN:270034633;
i

1)

j

BDO

000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwany dalej

Administratorem.
2)
3)

4)

5)

6)

7)

B)

e)

Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp.

adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@wbqlokokskrai.pl , tel. 32 718 16

67

z

o.o.:

Przetv,tarzanieprzekaz'anychprzezWykonawcęoan@dotyczyćreprezentantÓw,
.

właścicielilub pracownikÓw Wykonawcy.
Dane Wykonawcy są rÓwniez przefuvarzane

w celu zapewnienia komunikacji między stronami,
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania- produktÓw
Administratora, a jeŚli zaszłaby taka potrzeba takze w celu dóchodzenia i windykacji nalezności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonegow ań. 6 ust' 1 lii.
f) RoDo.
Pzetv'tarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rówŃez do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnościz ustawy o p'ooatt<u
oocrldoów1ń
od osÓb lizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podsiawie art.-6 ust. 1 lit' c; nóoo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane Są wyłącznie w zakresie związanym z realizacjąpowyzszych
celÓw. Administrator moze udostępnic dane osobowe \A/ykonawcy innym odbiorcom swiaci;ącyń
usiugi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \A/ykonawcy będą rÓwniez uoośtępniani
podmiotom upowaznionym na podstawie przepisÓw prawa oraź podmioiom pńt*arzĄącym,
z'ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zat<rósie niezbędnym
do wykonania puez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe \Ałkonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą pzechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami'
Wykonawca posiada prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przebuarzania, prawb do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS
KRAJ Sp. z o. o.'. adres; 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mait:-iod@wegtokbkskraj.pl tet.32 718
,
1667lubdo Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2oo-195Warszawa, gdy
uzna,iŻ
przebuarzanie danych osobowych wykonawcy narusza przepisy RoDo.
s 15. N.ad?ór wvnikaiącv z zarządzenia środowiskoweqo
W trakcle reallzacJi zamÓwienia Wykonawca zobowiązanv jest do przestrzegania przepisÓw prawnych
W zakresie ochrony Środowiska oraz zapisow lnsirukcji dla wylionawbow ooońiązujące.;
w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o', zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.' '

1

1)

WykonawcaorazZamawiającynie'oŻ"s[;uffi.swojezachowanie(działanie,znoszenie
lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy iakze pracownikow,

przedstawicieli\Ań7konawcy oraz innych osÓb działających w jego imieniu lub n'a jegorzecz
i odnosi się
w szczegÓlności do zachowań, ktÓre mogą prowadziĆ do:
popełnienia przestępstw okreŚlonych w ań. 16 ustawy z dnia 28 pażdziernika2OO2 r.
o odpowiedzialności
Sekretaz Komisji: Marzena Miętus
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2)
2.

WEGLOKOKS

Sp. z o.o.

za czyny zabronione pod grozbą 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 zapobiegac wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony swych
przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, że nie wręczały i nie wręczą Żadnejdarowizny lub
ilrowizji;
jak ńwnież nie zgadzałv się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji piacownikowi lub prze-dstawicielowi
drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową'
podmiotÓW zbiorowych

$ 17. oghrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności

1

Stronyzobowiązująsiędozachowaniawta.1emn@h,organizacyjnych,
handlowych

i

innych' udostępnionych wzajemnie

W

związku

z

wy_konywańiem Ó'mb*v

do niewykorzystywania ich W jakimkolwiek innym celu niz określonyW Umowie, a takŻe
do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich
i

przez Strony W innym celu niz przedmiot Umowy, mogłyby narazic interesy śtron-wczasie

2

3

4.
1)

2)
3)
5.

obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie dane
będące przedmiotem bądz wynikiem przetwarzania na podstawie Ljmowy są własnościąZamźwiającego'

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będącycń własnością zamawió.;ąceigo
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowac po jednej t<opii wszyśtrión
*

dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową'
Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, że wszystkie dane będące przedmiotem bądż wynikiem
przebł,tarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i'bez iyraŻnej
nie mogą byĆ przez Wykonawcę, jego pracowńit<ow luo jakie[olwiet< osóoy, zj
'z99dy 'zamawiającego
które
Wykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, pozJ zakresem Umowy 'przebuarzane, ani tez
korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposÓb.
\AĄkonawca nie jest zobowiązanv traktowac, jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, ktÓra:
była zgodnie z prawem znana \A/ykonawcy przed jej ujawnieniem pzezZamawiającego, lub
została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana pzez Zamawia1ącego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnoŚci.
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalnew następujących
sytuacjach:

1)

2)
3)
6.
7.

8.

9

\Ąkonawca moze W razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi z realizaĄą

ze

swoimi podwykonawcami zaangazowanymi

w

realizację niniejszej umowy,

,

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych zabózpieczĄąc je "prźed
n ieupowazn ionym dostępem, uszkodzen iem i/lu b n ieu prawn ioną modyfik'acją.
W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poutnosói Stroh'a poszkodowana ma prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.

Przejawami siły wyzszej są

n i u n alezytej sta ra
W szczegÓlnoŚci:

Sekretarz Komisji: Mazena Miętus

MPĄ

dnia

S sie rpnia 2010r

$ 19. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jeżelijej
realizację uniemozliwiły okolicznoŚci siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częŚci na stałe lub na pewien czas, któremu nie mozna zapobieó ini
przeciw działaĆ przy zachowa

3.

Umowy

zastzeŻeniem

zachowania poufnoŚci informacji przez podwykonawcÓw;
Wykonawca moze ujawniaĆ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wyko1awca moze ujawniac informacje na ządanie organÓw państwowych, gdy obowiązek przekazania
im takich informacjiwynika z przepisÓw prawa.
W sytuacjach, o ktÓrych mowa w ust. 5, podmioty, ktÓre pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
Wykonawca zobowiązuje się, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesÓw Zamawia1ącego nie zostaną ujównione,
udostępnione lub upublicznione ani w częŚci, ani w całości,o ile nie wyni[a to z innych pośtanowieri
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji
z zastzeŻeniem ust. 4 i s.
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych ŚrodkÓw technicznych iorganizacyjnych

nieiawnvch
s 18. Ochrona
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z
o ochronie informacji n iejawnych (Dz.U .2019 .7 42 t .j.)

2

z

nn

oŚci'
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a)
b)

c)
4.

5

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 wyzszą, o czasie jej tnruania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

Jezeli okolicznośÓ siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy u|ega przesunięciu o okres tnruania
[rzeszkody. Zmiana termińu
realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

20. Nadzór i koordvnacia

$
1. Ze strony Zamawiającego osobą/osobami
'"""'""1?:':':i:":1:: ter

upowaznionyml oraz odpowiedzialnymi

za

nadzór nad

e_mair

.....te|....

,. e- mail

osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i

2.

terminowoŚcią dostaw jest:

.. tel.

..... e- mail

...

Ze strony Wykonawcy osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją

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

,Lil

:

::il3ir

E-mai!do obsługizamówień generowanych w portalu Dostawcy
3.

Zmiana osob odpowiedzialnych

LDo

)

nadzÓr nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
za realizację umowy, Wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej

za

w zakresie osÓb odpowiedzialnych
strony umowy.
1

(

$ 21. Postanowienia końcowe
Ewentualne sprawy Sporne, Strony zobowiązują slę rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji
bezpoŚrednich.

2
1)

2)

3

4

5

6
7
8

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pÓzniejszego niz określony
w umowie:
w zamÓwieniu poprzez okreŚlenie innego terminu,
po przekazaniu zamówienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektronicznąpoprzez informację o
zmianie terminu realizacjizamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz pieŃótńy termin realiza|1i.
Wkazdym przypadku mozliwa jest zmiana terminu realizaĄi zańowienii po'przekazaniu oŚwiadczenia
Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e- mailem.
W przypadku braku możliwoŚci polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia
przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego'

Wykonawca zobowiązanv-!9!t
wszystkie czynności żwiązane z koniecznością bezpośredniego
-aby
zwrocenia się do WĘGLoKoKs
KRAJ Sp' z o'o. (w tym m'in' uzyskanie akceptacji, przekazan-ie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień)' a takŻe wsiysmcn czynnoŚci
związanych z wykonywaniem praw i obowiązkow WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. wynikających z
zawieranej umowy, kierowane były na adres strony realizującej umowę,'z powiadomienień osoby
pełniącej nadzor nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Że pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będżie zatrudniac w jakiejkolwiet< iórm]e
pracownikow WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o.o. przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją
Umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Zamawiającego, wykonujących na rzócz firm obcyóh
czynnoŚci, ktÓre na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają uóźiótenie pracownikowi pńez
pracodawcę zwolnienia
pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu powzięcia
.od
przez Zamawiająceg o wiedzy o powyzszych o ko licz nościach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważnoŚci formy pisemnej w postaci aneksu
do umowy, zzastrzeŻeniem $ 3 ust.45.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplazach po 1 egzemplarzu dla każdej

ze

Stron.

Załącznik do umowy:
Załącznik nr 1 - Ceny jednostkowe materiałow,
sekretarz Komisji: Marzena Miętus
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Załącznik nr 10 do SIWZ

Miejscowość.............

Data

Nazwa iadres:

DEKLARACJA

spełnienia wymogów umowy ADR w zakresie bezpieczeństwa transpońu materiałów
nlebezpiecznych oraz ich ochrony.

1.
2'

Nadawca towarÓw niebezpiecznych oferuje dostawę Loco KWK Bobrek - Piekary, Ruch Bobrek.
Nadawca towarÓw niebezpiecznych zobowiązany jest wypełnic wszystkie ciąŻące na nim obowiązki
wynikające z aktualnych przepisÓw umowy ADR, a w szczegolności:
o jest zobowiązany dostarczyĆ do przewozu tylko takie przesyłki, ktÓre spełniają wymagania ADR,
poinformowac odbiorcę o zapisach swojego planu ochrony ADR (zgodnie z działem 1 .10 umowy ADR)
w zakresie procedur rozładunkowych oraz procedur postępowania podczas stwierdzonej reklamacji

o

.
.
3.

lub zwrotu towaru do nadawcy,

upewniĆ się, ze towary niebezpieczne są sklasyfikowane i dopuszczone do przewozu zgodnie
z ADR,
uŻywaÓ wyłącznie opakowań, ktÓre są dopuszczone i odpowiednie do przewozu danych materiałow
oraz posiadają oznakowanie wymagane przez ADR; opakowanie i oznakowanie mają odpowiadac
wymaganiom określonym w odrębnych przepisach. opakowania powinny byc zamknięte w sposÓb

uniemozliwia jący przy padkowe lub samoistne otwarcie'
Dodatkowo Nadawca przejmuje na siebie obowiązki Nadawcy związane z zapewnieniem odpowiedniej
dokumentacji przewozowej oraz warunkÓw transpońu przyjmując od odbiorcy, z jego terenu zwroty
towarÓw niebezpiecznych, ktore uprzednio zostały dostarczone.

pieczęć i podpis/y osoby/osÓb upowaŻnionych nadawcy towarow niebezpiecznych

Sekretaz Komisji: Manena Miętus
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