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SPECYFIKACJA

WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z

o. o.

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-940 Piekary Sląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka
zarejestrowana W Sądzie Rejonowym w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080618
NIP: 653-000-48-65

adres strony internetowej : www.weqlokokskrai. pl
SposÓb komunikowania się z \A|konawcami został określony w dalszej częścislWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: http://weqlokokskraj.pl/dostawcy/profil-nabvwcv

lnformacje podstawowe.
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o udzieIenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
szczegóIności składanie ofeń oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. oferty wlaz z załącznikami sporządza się w postaci
elektron icznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem eIektron icznym.
Użyte w treścislwz pojęcie: "EFo'' znaczy Elektroniczny Formularz ofeńowy składany
na platformie elektronicznej.

W

niniejszym postępowaniu

a Wykonawcami, w

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego (adres platformy
EFO) : https ://efo.coiq. bizl
Szczegółowy sposób składania ofeń na platformie EFo jest dostępny na stronie:
h
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Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie konkursu ofeń, zgodnie
z Regulaminem udzielania zamÓwień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o. o., zwanym dalej Regulaminem.
\Ąciąg z Regulaminu, o ktÓrym mowa w ust. 1, dostępny jest dla WykonawcÓw na stronie internetowej
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. w Profilu Nabywcy.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoścskładania ofeń częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwościskładania ofeń wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zaw rzeć u mowy ra mowej.
Zamawiający nie dopuszcza mozliwościpowierzenia częścizamówienia do wykonania przez
podwykonawcow.
Zoodnie z $ 7 Requlaminu (',Procedura odwrÓcona'') Zamawiający w niniejszym postępowaniu naipierw
dokonana badania i oceny wszystkich złozonych ofeń. a następnie dokonana oceny kwalifikacii
podmiotowej Wykonawcv (w zakresie braku istnienia podstaw wvkluczenia i spełnienia warunkÓw udziału
w postepowaniu). ktÓreqo oferta została naiwvzei oceniona tj' zawiera nainizszą cenę lub najkorzvstniejszv
bilans ceny oraz innvch krvteriÓw oceny ofert'

opis przedmiotu zamówienia.

1

Przedmiotem zamÓwienia jest:
dla

Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych przez Iekazy

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2022-2023

2

SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia określonow Załączniku nr 1 do slWZ.

IV

okres obowiązywania umowy.
okres obowiązywania Umowy - od 01.0f .2022 r. do 31.12.2023 r.

V.

2

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegaÓ się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
\Ą/ykonawcy, ktÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres
prowadzenia działalnoŚcijest krÓtszy - w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych równieŻ wykonują) zamÓwienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
idoŚwiadczenia, tj. wykonali/wykonują usługi związane z zabezpieczeniem akcji ratowniczych pzez
lekarzy w podziemnych zakładach gÓrniczych o łącznej wańoŚci brutto nie mniejszej niŻ 230 000,00 zł'
dysponowania osobamizdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy|
Wykonawcy dysponują lub będą dyspon
1) min. 15 lekarzami specjalistami posiadającymi:
aktualne prawo wykonywania zawodu,

Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk
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2)
-

3.

4.

5.

o

odbyte specjalistyczne szkolenie i cwiczenie z zakresu ratownictwa górniczego zorganizowane

przez jednostkę organizacyjną ratownictwa gorniczego zgodnie z ustalonym programem,
waŻne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu oraz do 4azdu pod

ziemię,
min 2 psychologami, min. 2 psychoterapeutami-oraz min. 2 psychiatrami posiadającymi:
aktualne prawo wykonywania zawodu,
waŻne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu,

posiadania uprawnień do wykonywania działalnościIub czynnościzawodowej tzn' posiadają
aktualny wpis do Rejestru PodmiotÓw Wykonujących DziałalnośÓ Leczniczą zgodnie z Ustawą
o działalnoŚci leczniczej z dnia 15 kwietni 2011 r. (Dz. U' z2021 r. poz.711 t.i.),
niezalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

z wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie' odroczenie, rozłoŻenie na raty
zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonaniadecyĄi właściwegoorganu,
nieznajdowania się w stanle:
likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sad zarządził
Prawo
dnia 15 maja 2015 r.
likwidacje majątku w trybie art' 332 ust. 1 ustawy

-

_

z

z2020 poz.814 z poŻn. zm'),
upadłoŚci za wyjątkiem wykonawcy' ktÓry po ogłoszeniu upadłoŚci zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ań. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe(j't' Dz.U' z2020 poz. 1228 z pÓżn.zm.)'
restrukturyzacyjne (j.t. Dz.U.

ocena warunkÓw spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na
podstawie złożonychprzez Wykonawcow, a Wymaganych przez Zamawiającego dokumentÓw'
v!.
A.
1.

2.

B.
1.

2.

c.
1.

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą od każdego z Wykonawców:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaz postępowania o udzielenia zamówienia:
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, złoŻonego na druku Formularza ofeńowego,
aktualnego odpisu z właściwegorejestru, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
wystawionego nie wczeŚniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcÓW,
ktorzy prowadzą działalnoścna podstawie innych dokumentÓw - ten dokument,
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
oświadczenia o spełnieniu warunkÓw udziału w postępowaniu, złoŻone na druku Formularza ofeńowego,

wpisu do Rejestru podmiotow wykonujących działalnoŚć leczniczą, zgodnie
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (D2.U.2021.711

z

Ustawą o działalności

t.j.).

Pozostałe dokumenty (jezeli dotyczy):
pełnomocnictwa do podpisywania Elektronicznego Formularza ofeńowego oraz załącznikÓw w imieniu
Wykonawcy, jeŻeli upowaznienie do podpisywania ofeńy nie wynika z przedstawionych dokumentÓw'
Pełnomocnictwo do złoŻenia oferty musi być pod rygorem niewaŹnoŚci opatrzenie kwalifikowanym
pod pisem elektron iczny m przez mocodawcę.

vil.

Zamawiający żąda przedłożenia od Wykonawcy' który złożyłnajkorzystniejszą ofeńę (najwyżej
ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub najkozystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów
oceny ofeń) - na wezwanie Zamawiającego.

A.

W celu wykazania braku podstaw do wykIuczenia z postępowania o udzlelenia zamówienia:

aktualnego zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkÓw lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,

2.

aktualnego zaświadczenia właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Iub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całościwykonania
decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofeń.

JeŻeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentÓw,oktorychmowawpkt1i2składadokumentywystawionewkraju,wktórymma
siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w punktach 1 i2 stosuje się odpowiednio.
Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

B.

wykazu wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofeń, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, odpowiadających

1.

swoim rodzajem usługom wskazanym w warunku, z podaniem ich wartoŚci, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorcow oraz dokumentu/Ów potwierdzającego/ych, Że te usługi zostały wykonane/wykonywane
naleŻycie _ zgodnie zZałącznikiem nr 3 do S|WZ

W przypadku WykonawcÓw, przedstawiających WartoŚci wykonanych usług W walutach obcych,
Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego
dnia roku, w ktorym usługi wykonano, a W przypadku usług wykonanych w roku bieżącym według
średniegokursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktorym upływa termin składania ofert.
W związku z powyższym wartościwykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczegÓlnić
oddzielnie dla kaŻdego roku kalendarzowego.
wykaz osÓb, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu zamÓwienia, zgodnie zZałącznikiem nr 4 do SI\AZ

2,

c

lnne:

oświadczenia Wykonawcy lczłonka konsorcjum dot. statusu M/Ś/D przedsiębiorcy' danych urzędu
skarbowego - zgodnie zZałączniklem nr 6 do SIWZ.
Uwaqa: w przypadku złoŻenia ofeńy wspÓlnej oŚwiadczenie powinien złoŻyc kazdy Wykonawca (członek

L

konsorcjum).

lnne dokumenty niż okreśIonepowyżej potwierdzające, że pzedmiot zamówienia odpowiada

D

wymaganiom określonymwZałączniku nr 1 do SIWZ:
oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawańych w Załączniku nr 1 do S|WZ złozone na druku
formularza ofeńowego stanowiącegoZałącznik nr 2 do slWZ'

Wykonawca moŻe polegać - na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
Zamowienia lub zdolnościach finansowych _ innych podmiotow, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
nimi stosunkÓw' Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamowienia, w szczegÓlności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie takich podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu Zamowien ia.

z

Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożyłnajkonystniejszą oferźę do złożeniastosownych
dokumentow w terminie wskazanym w wezwaniu.

Vlll.
1.
2'
3.
4'

Wymagania dodatkowe' gdy kilka podmiotów składa wspólnie ofeńę.
\AĄlkonawcy mogą Wspolnie ubiegać się o udzielenie Zamowienia, w tym pzypadku ponoszą solidarną
odpowiedzialnośćza wykonanie umowy i jezeli dotyczy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W pzypadku, o

którym mowa W ust. 1 \Afikonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie ZamÓwienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
Zamowienia. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie
prowadził wyłączn ie z ustanowionym pełnomocn ikiem.
w pzypadku, kiedy ofeńę składa kilku \ĄtlkonawcÓw wspÓlnie, ofeńa oraz wszystkie załączniki muszą byÓ
podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez Vch \ĄłkonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczegolnych wykonawcow składających ofeńę wspÓlną.

W przypadku, kiedy kilku WykonawcÓw składa ofeńę wspÓlnie, do ofeńy naleŻy załączyć:

A.
a)
b)
B.
a)
b)
c)

na dzień składania poprzez EFo:

pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŹnionych przedstawicieli wszystkich pozostaĘch

\Ą/ykonawcÓw,

wystawiony indywidualnie dla kazdego z \AĄlkonawcÓw aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jezeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofeń, a dla WykonawcóW, ktorzy prowadzą działalnoścna podstawie

innych dokumentów _ ten dokument,
na wezwanie Komisji Przetargowej:

dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kaŻdego z Wykonawcow potwierdzające,
podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych

Że nie zalega z uiszczaniem

płatnościlu b wstrzyman ie w całościwykonan ia decyzji właŚciwego organ u,

oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamowienia złoŻone
indywidualnie przez kazdego z \AłkonawcÓw, zgodnie zZałącznikiem nr 5 do SIWZ,
kopię umowy konsoĘum.

Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk

cJo,i

3

WĘGLOKOKS KRAJ Sp' z o. o
ubiegający się o udzielenie ZamÓwienia muszą wykazac, Że warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania ZamÓwienia lub zdolności
finansowych spełniają łącznie i na tą okolicznoŚć załączyć odpowiednie dokumenty (jeŚli są wymagane).
Jezeli jeden z WykonawcÓw spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłozyĆ tylko
dokumenty jego dotyczące'
Zamawiający moŻezaŻądaczłoŻeniawlazzofeńą, umowy regulującejwspołpracę tych WykonawcÓw.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń przez \AĄlkonawcÓw wspÓlnie
ubiegających się o udzielenie ZamÓwienia z treŚci gwarancji musi wynikaĆ, ze odnosi się ona zarowno
do zleceniodawcy gwarancji, jak rÓwnieŻ do wszystkich pozostałych WykonawcÓw wspÓlnie ubiegających
się o udzielenie ZamÓwienia.
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6.
7.

IX.
1.

2.

Zasady składan ia ofert.

\A/ykonawca moŻezłoŻyc tylko 1 ofertę'

ofertę wraz z załącznikami nalezy złoŻyc w formie elektronicznej za pomocą platformy EFo
udostępnionej na stronie: https://efo.coig.biz. Do EFo należy dołączyć vvymagane załączniki,
zapisane w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.
Uwaga:

3

4

5

6

7

Formularz ofeńowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na
stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym
z następujących systemów operacyjnych: Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7'
Windows XP, Vista), przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorer
wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od 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.
ofeńa może byÓ złożona w jednym lub kilku plikach, każdy podpisany przez osoby uprawnione do
ich podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przed złożeniem ofeńy zaleca się wykonanie testu podpisu elektronlcznego na Platformie EFo.
Mozliwośc wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna po zalogowaniu - po
klikn ięci u''Moje konto" l "Zabezpieczen ia'' /'' Pod pis elektron iczny.
W przypadku wystąpienia problemÓw ze złoŻeniem podpisu nalezy skontaktowac się bezpośrednio
z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo.coig.bizlindex/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemÓw związanych m.in.

z podpisem elektronicznym).
oferta oraz Wszystkie załączniki muszą byc sporządzone W języku polskim, a dokumenty sporządzone
w innym języku winny byc przetłumaczone przez \A/ykonawcę na język polski i wruz z tłumaczeniem
dołączone przez \Alkonawcę do oferty.
Wszystkie dokumenty i oŚwiadczenia (załączniki) składane przez Wykonawcę powinny byc złoŻone
w formie oryginału lub kopii poŚwiadczonejza zgodnośc z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby
upowaŻnione do jego reprezentowania.
Składana na Platformie EFo ofeńa elektroniczna oraz odpowiednio oznaczone dokumenty wymagają
opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. System nie będzie umozliwiał złoŻenia
niepodpisanych elektronicznie dokumentÓw bądŹ ofeń.

8

Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym pŻez zagraniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzor takiego podpisu przed

9
10

TreŚć oferty musi odpowiadac treŚci S|WZ lub specyfikacji technicznej'
ofeńa składa się z:

rozpoczęciem procesu składan ia oferty.

11

a)
b)
c)

Elektronicznego Formularza ofeńowego,
oŚwiadczeń i dokumentÓw o ktorych mowa w częŚci Vl - Vlll SIWZ' składanych w terminach
opisanych w pkt Vl - Vlll SIWZ,
pełnomocnictwa wskazującego, iz osoba występująca w imieniu \Afukonawcy lub Wykonawca
występujący w imieniu \AłkonawcÓw wspolnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do
tego upoważniona, jezeli nie wynika to z dokumentÓw potwierdzających zasady reprezentacji.
Pełnomocnictwo do złoŻenia oferty musi byc pod rygorem niewaŻnościudzielone poprzez
opatrzen ie go kwalifikowanym pod pisem elektron iczny m przez mocodawcę.
Jezeli Wykonawca zamierza zamieściÓ W ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisÓw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz' 1913) dokumenty
zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa naleŻy w wersji elektronicznej dołączyc jako oddzielne pliki. Pliki
powinny zawieraĆ w nazwie zwrot,,tajemnica przedsiębiorstwa''' Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje
informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treŚc kazdy zainteresowany moŻe legalnie poznaÓ.
W szczegolnoŚci nie mozna zastzec'' nazwy i adresu \AĄlkonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamÓwienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
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o.

x

Wadium.
Zamawiający odstępuje od ządania Wniesienia Wadium

xt

Zabezpieczen ie należytego wykonan ia u mowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

xlr.

Sposób uzyskania ceny ostatecznej.
Wańośćumowy brutto będzie rowna kwocie jaką ZamawiĄący zamieza przeznaczyÓ na realizację

I

2

3

zamÓwienia powiększonej o podatek VAT'
ofeńa ostateczna uzyskiwana jest:
spoŚród złozonych ofert,
w drodze aukcji elektronicznejwg zasad określonychw SIWZ'

a)
b)
c)

licytacji ustnej, Wykonawcy, którzy nie uczestniczą w licytacji w formie ustnej przeprowadzonej
w sposob wskazany przez Zamawiającego powinni złoŻyc ofeńę ostateczną za pośrednictwem
poczty elektronicznej z zastrzeŻeniem, iz wiadomoŚc elektroniczna o dokonanej zmianie powinna
zostaÓ dostarczona przed terminem licytacji określonymW zaproszeniu' W przypadku braku
odpowiedzi na zaproszenie do licytacji Komisja Przetargowa przyjmuje ofeńę wstępną jako
ostateczną,
negocjacji.

d)

Do aukcji elektronicznej, licytacji ustnej, negocjacji Zamawiający nie zaprasza \AłkonawcÓw, ktÓzy
w ocenie Komisji przetargowej nie spełniają warunkow udziału w postępowaniu lub ich oferta podlega
odrzuceniu.

4

Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkow realizacji
Zamowienia z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofeńę - bez względu na ustalony wczeŚniej
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
elektronicznej (np.: mail, portal aukcyjny), telefonicznej.

xill
1

2
3

Zasady wyboru wyboru najkozystniejszej ofeńy z zastosowaniem aukcji elektronicznei_ jeŻeli

dotyczy.

ZamawiĄący może przeprowadzic aukcję elektroniczną, jeŻeli do postępowania zostaną złożoneco
najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie

przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.bizl. Wykonawca zobowiązany jest zalogowac
się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne.
Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosowaÓ będzie kryterium ceny.
Wymagania sprzętowe:
a) komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
b) przeglądarka internetowa:
lnternet Explorer 6.0 lub wyŻsza,
Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
c)włączona obsługa JavaScript i obiektÓw ActiveX.
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznejzostaną przekazanewrazz zaproszeniem do udziału w aukcji.
Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni Wykonawcy, ktÓrzy nie spełnią warunkÓw udziału
w postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
W przypadku \Afukonawcy niebiorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się

.
.

4
5

o

złoŻoną ofeńę.

7

I
xlv
L

2
3

4

5

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do unieważnienia i powtÓrzenia aukcji, o ile z przyczyn lezących
w szczegÓlności po jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia nowej aukcji
Zamawiający powiadomiw sposÓb okreŚlony w SIWZ.
W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a w szczególności obsługi funkcjonalnej pońalu należy
kontaktowaó się: COIG S.A. ul' Mikołowska 100 40-065 Katowlce tel. +48 32757 4444lub na adres
e-maiI : zqłoszenie@coiq.pl.
Kryterium oceny ofeńy.
Kryterium oceny ofeń będzie: cena - 100% liczona jako suma pozyĄi wymienionych w formularzu

ofeńowym.
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z ceną najnizszą według określonegow ust. 1 kryterium.

ofeńa najkorzystniejsza moŻe zostaÓ wybrana w toku aukcji, licytacji ustnej lub negocjacji. Celem
uzyskania ostatecznej ceny Zamawiający przewiduje mozliwoŚÓ przeprowadzenia uzgodnień

prowadzących do obnizenia cen z Wykonawcą, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę.
Licytowana w pierwszej kolejnoŚci będzie suma kontrolna wszystkich pozycji netto Formu|arza ofertowego,
następnie
Wykonawcą, ktÓry uzyska najkorzystniejszą wańoŚc sumy wszystkich pozycji będą
negocjowane ceny poszczegÓlnych pozycji'

Sekretaz Kom

O,irl

z

isji

Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o'
Warunki umowy.
lstotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treścizawieranej umowy, zostały
okreŚlone w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje moŻliwoŚc dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach okreŚlonych
w lstotnych postanowieniach, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy.
Umowa moze zostaÓ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jezeli \Alkonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonychw złoŻonej ofercie.
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XV
1.

2.
3.

XVI.

Warunki płatności.
Termin płatnościwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKOKS KRAJ
Sp. z o'o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia w całościlub w części,na podstawie
dokumentu potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całościlub częŚci np.
protokołu odbioru przedmiotu zamÓwienia potwierdzone1o przez WEGLoKoKS KRAJ Sp' z o.o' Wyklucza
się stosowanie zaliczek i przedpłat.

xvil.

Związanie ofeńą.
Wykonawca jest związany ofeńą do upływu terminu okreŚlonego w SIWZ, jednak nie dłuzej niŻ 60 dni
od daty otwarcia ofert. Bieg terminu związania ofeńą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

1.

ofeń.
2

Rozstzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy moŹe nastąpiÓ po upływie terminu związania ofertą
i nie jest Wymagane jego pzedłużanie. Niemniej jednak, jeŻeli Zamawiający uzna to za zasadne, jest
uprawniony do wystąpienia do \AfukonawcÓw z wnioskiem o pzedłuŹenie terminu związania ofeńą o okres do

60 dni.

xvlll.
1

2
3

4
5

6

Xlx.
1.

Termin składania ofeń

ofeńę wrazzzałącznikami należy złożyćw formie elektronicznej poprzez EIektroniczny Formularz
Ofertowy do dnia 30.11.2021r. do godz.8:50
Koszty opracowania oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosiWykonawca.
System Elektronicznego Formularza Ofertowego nie dopuszcza mozliwości złoŻenia oferty po upływie
terminu składania ofeń.
Wykonawca moŻe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofeńę.
Zmiana lub wycofanie ofeńy po upływie terminu do składania ofert skutkuje odrzuceniem ofeńy'
Przezzmianę ofeńy nie naleŻy rozumieć:
a) zmian składnikÓw stanowiących kryteria oceny ofert - uzyskanych w toku negocjacji z zastrzeŻeniem
Że nie mogą one być mniej korzystne niŻw złoŻonej ofercie,
b) zmian - składnikÓw stanowiących kryteria oceny ofeń - uzyskanych w toku uzgodnień ostatecznych
prowadzonych po negocjacjach / aukcji elektronicznej,
b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, jezeli nie dotyczą kryteriÓw oceny ofert.
UWAGA:
Na etapie składania oferty, naleŻy uwzględnić czas niezbędny do złoŻenia oferty oraz weryfikacji
prawidłowościuŻytych podpisow elektronicznych przez sysfem informatyczny'

otwarcie ofeń.
otwarcie ofeń nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 9:00

2

lnformację o sposobie uzyskania ceny ostatecznej Wykonawcy otrzymają poprzez narzędzia umieszczone
na platformie Elektronicznego Formularza ofeńowego lub adres mailowy wskazany w ofercie i przebiegać
będzie zgodnie z zasadami określonymiw SlWZ.

xx.

Sposób pzekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
Zamawiający usta !a n astępujący s posób kom u n i kowa n ia s ę :
Wv kon awcv z Zamawia iacvm :
a) zapytania do SIWZ, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnieniatreściofeń, dokumentów,
pozostałe oświadczenia i wnloski:
drogą elektroniczną poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego
Formularza ofeńowego,
b) składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów,
wyjaśnienia treściofeń lub dokumentów składanych wraz z ofeńą:
w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez
Platformę EFo na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie.
Zamawiaiacv z Wvkonawcami:
a) zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie pnekazywał Wykonawcom:

1.

1)

2)

i

drogą elektroniczną:

Sekretarz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk

0u,l

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z
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3.

xxt.
1.

2.

um

nternetowej w profi u n a bywcy https //d ostawcy-weq lo koks. coio. bizl,
na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie.
Zamawiający i \ĄĄlkonawca, na ządanie kaŻdej ze stron' niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji
przesłanej d rogą elektroniczną'
osobą udz ielającą nformacj i ze strony Zamawiająceg o jest:
i

2.

o. o

ieszczone na p latform ie E lektron icz nego Form u larza ofeńoweg o,
poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
poprzez narzędzia

I

:

i

GabrielaLonczyk

e-mail: q.lonczyk@weqlokokskrai.pl
Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 06:00 do 't4:00.

Zasady udzieIania wyjaśnień i modyfikacji s!Wz.
\Ąłkonawca moŻe zwrÓciÓ 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 treŚci specyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niŻ
3 dni przed terminem składania ofeń'
Treśc zapytań (bez ujawniania ŻrÓdła zapytania) wrazz wyjaśnieniami Komisja Przetargowa umieszcza na
stronie nternetowej Zamawiającego.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawańego w SIWZ'
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moze przed upływem terminu składania ofeń zmodyfikować
treŚc SIWZ' Jezeli zmiana ta jest istotna, w szczegÓlności dotyczy kryteriÓw oceny ofeń, warunkÓw udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, ZamawiĄący może przedłuŻyćtermin składania ofeń
i

3.

4.

o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofeńach. Dokonaną w ten sposob modyfikację Komisja
Przetargowa umieszcza na stronie internetowej.

5

W przypadku modyfikacji treściFormulaza ofeńowego przed terminem składania ofeń, jeśli
Wykonawcazłożyłjużelektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania
złożonej ofeńy, w kontekściejej kompletności i zgodności. Na platformle EFo ofeńa Wykonawcy
zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' (złoŻona w poprzedniej weĘi Formulaza). Wykonawca
powlnien dokonaó aktuaIizacji złożonej ofeńy w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian

wprowadzonych w formuIarzu ofeńowym i wysłaó ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie
dokona n ia a ktua izacj i złożonae lektron iczn a oferta pozostaje wiążąca.
Komisja Przetargowa wezwie \Afukonawce. ktory złozyłnajkorzvstnieiszą ofeńę do złożeniastosownych
dokumentow w okreŚlonym terminie, chyba, Źe pomimo ich złoŹenia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
oświadczenia lub dokumenty złoŻone przez \Ąfukonawcę' ktÓrv złozvłnajkorzystniejsza ofeńe winny
l

6

7

potwierdzac:
spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę,

1)
2)
I

Że oferowane

dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunków
określonychw SlWZ
na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień złoŻenia.
Uz u pełn an e przez Wy kon awce, ktorv złozyłnaj ko rzystn ie isza ofertę
Komisja Przetargowa kaŻdorazowo wzywa \AĄlkonawcę' który w wyznaczonym terminie:
nie złozył stosownych dokumentÓw,
złożyłdokumenty zawierające błędy'
do ich uzupełnienia w okreŚlonym terminie, chyba, Że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby

1)

un

i

:

i

a)
b)

ieważn ien ie postępowan ia

2)

lu b odrzucen ie ofeńy.
Dokumenty podlegające uzupełnieniuwinny potwierdzaĆ'.
spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez WykonawcÓw,

a)
b)

że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie

warunków

określonychw SlWZ,
na dzień wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień uzupełnienia.

xxll
1)

2)

xxilt

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie.
Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym \A/ykonawcę.
inne omyłki polegające na niezgodnoŚci ofeńy z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
i wyznaczĄąc termin na wyrażenie zgody na ich poprawienie, chyba Że akceptacja zmian wynika
z wyjaśnień udzielonych przez Wykonawcę na podstawie ust' 't pkt. 4 Regulaminu.

Pzetwarzanie danych osobowych.
z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetrltarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/vE (ogolne
rozporządzenie o ochronie danych), (Dz'U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo' Zamawiający
Zgodnie

informuje, iz:

Sekretarz Kom isji Pzetargowej

Ottt

:

Gabriela Lonczyk

7

WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o. o
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRs
0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarÓw iusług
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDo 000012274,
e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, www.weglokokskraj.pl, zwaną dalejAdministratorem'
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.: adres
41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 7181667.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
a) PrzeprowadzeniapostępowaniaoudzieleniezamÓwienia;
b) Wyboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;
c) Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek
przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
d) Przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw'
PrzeŃ'tazanie danych osobowych \A/ykonawcy dokonywane będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RoDo.
Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚc przeprowadzenia postępowania o udzielenie
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2.
3.

4.
5.

zamÓwienia.
b.

7

B

I
10.
11

12

13

14

Dane Wykonawcy są rÓwniez przetwazane w celu zapewnienia komunikacji między stronami, dokonywania
analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktow Administratora, a jeŚli
zaszłaby taka potrzeba takze w celu dochodzenia i windykacji należnoŚci w oparciu o tzw. prawnie
uzasadnione interesy Administratora określonegow art. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.
Przetwarzanie powyŻszych danych osobowych jest niezbędne rÓwniez do wykonania ciąŻącego na
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegolnoŚci z ustawy o podatku dochodowym od
osÓb fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks
cywilny, oraz ustawy o rachunkowoŚci na podstawie art' 6 ust. 1 lit. c) RoDo'
Dane osobowe Wykonawcy przetwaŻane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyŻszych
celów. Administrator moŻe udostępnić Dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącymusługi
z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa' Dane Wykonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom
upowaznionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi Administrator
zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania
przez nich zleceń dla Administratora.
Dane osobowe \ĄĄlkonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamÓwienia a takŻe 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przetlł,tarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu'
\Ąłkonawca ma prawo wniesienia skargi do lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKs KRAJ
Sp. z o. o.: adres: 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76, e-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel.32 718 16 67 lub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych' 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna,iŻ przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.
Zgodnie z art. 14 RoDo \Ałkonawca zobowiązuje się wykonac w imieniu Administratora (ZamawiĄącego)
obowiązek informacyjny wobec osÓb, o ktorych mowa W ust. '12, przekazując im treŚc klauzuli informacyjnej,
o ktÓrej mowa powyzej, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako ŻrÓdło pochodzenia danych
osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawia1ący) - (jeŻelidotyczy).
Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia.

XXIV. lnformacje dodatkowe.
1. ZamawiĄący nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. ZamawiĄący moŻe ŻądaÓ przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli
złoŻona przez \Ą/ykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budząca wątpliwości co do jej

3.
4'

prawdziwoŚci.

lnformację

o

Zamawiającego.

wyniku postępowania Zamawiający niezwłocznie zamieŚci

internetowej

Zgodnie z $ 39 Regulaminu dokumentacja postępowania nie jest jawna i nie podlega udostępnianiu na
zasadach okreŚlonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
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Opis przedmiotu zamowienia
Formularz ofertowv
Wykaz wvkonanvch/ wykonywanych usług
Wykaz osÓb wraz z kwalifikacjamiwymaganymi do realizacji zamowienia
oświadczenie \Ałkonawcy wspÓlnie ubiegającego się o zamówienie.
oŚwiadczenie o posiadaniu statusu M/s/D przedsiębiorcy
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone umowy

.2021r
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l.

Przedmiot zamówienia.
Zabezpiecze

dIa

n

i

e medycz

n

e

a

kcj i ratown iczy c

h p rzez lekarzy

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w latach 2022-2023

Lokalizacja miejsca wykonywania usług.
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. Ruch Bobrek, ul Konstytucji 76, 41-905 Bytom.
ilt.

Wymagania prawne.
Usługi okreŚlone w przedmiocie zamÓwienia muszą byĆ realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, a w szczegÓlnoŚci:
1) Ustawa z dnia 09 czeruvca 2011 r. Prawo geologiczne i gÓrnicze (t.j. Dz.U. z2021 r. poz. 1420),
2) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r' w sprawie ratownictwa gorniczego
(Dz. U. 2017 po2.1052),
3) Kodeks Pracy - Ustawa z dnia28 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2020 poz. 1320),
4) przepisy BHP,
5) Zarządzenia PlP, oUG iWUG,
6) Wewnętrzne zarządzenia i ustalenia Zamawiającego.

W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego postępowania, przedmiot
zamowienia musi spełniaĆ uwarunkowania prawne, obowiązujące w całym okresie realizacji umowy.
IV

obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiązek posiadaÓ uprawnienia

1'

2.
3.

4.
5.
6.
'
8.
9.
1)
2)
5)
7

10.

1)
2)

prowadzenia okreŚlonej działalnoŚci

\Ą/ykonawca zobowiązany jest posiadac W okresie realizaĄi umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnoŚci cywilnej W zakresie prowadzonej działalnoŚci związanej z przedmiotem
zamÓwienia. Przed przystąpieniem do realizaĄi zamówienia \A/ykonawca zobowiązany jest
dostarczyc Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej. W przypadku wygaśnięciapolisy
ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamÓwienia, \ń/ykonawca zobowiązany jest dostarczyÓ
Zamawiającemu kopię nowej polisy ubezpieczeniowejobejmującej kolejny okres.
W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, \Ałkonawca
zobowiązany jest o tym fakcie poinformowac Zamawiającego (słuzbę BHP i dyspozytora ruchu
kopalni).
Prace na terenie zakładu ZamawiĄącego powinny byc wykonywane przez pracowników Wykonawcy

posługujących się językiem polskim w mowie i piśmiew stopniu warunkującym porozumiewanie się

z pracown k ami Zamawiającego.
\Ąłkonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca przedłoŻyć Zamawiającemu
miesięczny harmonogram dyżurÓw lekazy, psychologow, psychoterapeutÓw oraz psychiatrÓw.
Szacunkowa ilośćakcjo_godzin tj. udziału lekazy w akcjach ratowniczych w okresie realizacji
i

zamÓwienia wynosi: 170.

Szacunkowa iloŚÓ akcjo-godzin

tj

udziału lekarza psychiatry, psychologa

i

psychoterapeuty

w zabezpieczeniu i wsparciu akcji ratowniczej w jej trakcie oraz po jej zakończeniu wynosi: 30.

\Ąłkonawca zabezpiecza1ący akcje ratownicze w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. musi dysponowaĆ:
min. 1 5 lekarzami specjal istami posiadającymi
aktualne prawo wykonywania zawodu,
odbyte specjalistyczne szkolenie i Ćwiczenie z zakresu ratownictwa gÓrniczego zorganizowane przez
jednostkę organizacyjną ratownictwa gÓrniczego zgodnie z ustalonym programem,
Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu oraz do zjazdu pod
ziemię'
W czasie tnłania umowy Wykonawca musi zapewnic pomoc psychologiczną ratownikom gÓrniczym
i poszkodowanym W związku z czym musi dysponowaĆ odpowiednią iloŚcią lekarzy w skład ktÓrych
wchodzic będą: co najmniej dwóch psychologów, co najmniej dwóch psychoterapeutów, co
najmniej dwóch psychiatrów, ktorzy posiadają:
aktualne prawo wykonywania zawodu,
WaŻne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Sekretaz Komisji Przetargowej:

owt

do

gospodarczej, tj. wpis do Rejestru podmiotow wykonujących działalnoŚć leczniczą zgodnie z Ustawą
o działalnoŚci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r' (Dz. U. z 2021 r. poz.711 t.j.).
Wykonawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe swoich pracownikow.
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1)

2)
3)

4)
5)

6)
a)
b)

7)

obowiąz kiem lekarzy zabezpieczających pomoc medycz
uczestniczenie w akcjach ratowniczych,

n

o

ą jest:

do Kopalnianej stacji Ratownictwa GÓrniczego KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek
niezwłocznie po wezwaniu przez słuzby Kopalni, czas ten nie moŻe przekraczać 1 godziny,
posiadanie do dyspozycji niezbędnych środkÓW i sprzętu medycznego', rodzaj i iloŚc ŚrodkÓw oraz
sprzętu medycznego musi byÓ zgodna zwykazem określonym przez Centralną Stację Ratownictwa
GÓrniczego w Bytomiu,
udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym,
uzgadnianie z kierownictwem akcji ratowniczej zakresu dopuszczalnych fizycznych i termicznych
obciązeń ratownikÓw wykonujących prace ratownicze,
sprawowanie nad ratownikami opieki lekarskiej obejmującej:
pomoc lekarską w czasie akcji ratowniczych,
sprawdzanie stanu zdrowia bezpoŚrednio przed i po zakończeniu udziału w akcji ratowniczej.
Lekarz zobowiązany jest do przeprowadzania badań kontrolnych ratownikÓw Żn.:
- przed wyjściem zastępu ratowniczego zbazy ratowniczej do strefy zagroŻenia ratownicy muszą
byc poddani przeglądowi lekarskiemu, obejmującemu skrocony wywiad. W przypadkach tego
dotarcie

wymagających, naleŻy przeprowadziÓ skrÓcone badanie przedmiotowe. Badania kontrolne
ratownikow gÓrniczych muszą zostaÓ rÓwnieŹ przeprowadzone po wyjściuzastępu ze strefy
zagroŻenia,

prowadzonych w trudnych warunkach mikroklimatu muszą być
przeprowadzone: skrÓcony wywiad lekarski i skrÓcone lekarskie badanie przedmiotowe
bezpoŚrednio przed wyjŚciem ratownika z bazy ratowniczej do strefy zagroŻenia z uwzględnieniem
pomiaru temperatury ciała, częstoŚci tętna obwodowego i ciŚnienia tętniczego knłi. Wskazane jest
rÓwnieŻ wykonanie takich badań bezpoŚrednio po powrocie ratownika do bazy ze strefy zagroŻenia.
badania wymienione powyzej muszą zostaĆ odnotowane w karcie przeglądu lekarskiego, ktÓrą
prowadzi lekarz przebywający w bazie ratowniczej (wzÓr karty stanowić będzie załącznik do

- w czasie akcji ratowniczych

umowy).

8)

okreŚlenie zdolnoŚci ratownikÓw gÓrniczych do dalszego wykonywania prac ratowniczych
W przypadku chęci powtÓrnego skierowania zastępu ratowniczego do wykonywania prac
ratown iczych w strefie zagroŻenia.

e)

10)

12

13

Poinformowanie kierownika akcji pod ziemią lub w obiekcie o moŹliwoŚci zatrudnienia ratowników
gÓrniczych do prac w trudnych warunkach mikroklimatu na podstawie przeprowadzonych badań
ratownikow gorniczych w bazie ratowniczej oraz potwierdzeniu przez ratownikÓw gÓrniczych, Że są
w pełni sił fizycznych.
Stwierdzenie moŹliwości ponownego zatrudnienia ratownikÓw gÓrniczych w trudnych warunkach
mikroklimatu (więcej niŻ raz w ciągu 24 godzin) w przypadku nagłej koniecznoŚci ratowania życia
ludzkiego lub innych uzasadnionych przypadkach.
Lekarz zobowiązany jest informować kierownika akcji pod ziemią lub w obiekcie o wynikach badań
ratownikow gorniczych, a W szczegolnoŚci jezeli chociazby u jednego z ratownikÓw wchodzących
w skład zastępu wyniki badań nie mieszczą się w normie.
\Arlkonawcy, ktorzy złoŻyli ofeńę wspÓlną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej
umowy.

V

obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnic przewodnika dla lekarza w celu dotarcia do bazy
(miejsca pracy lekarza) iw drodze powrotnej pod szyb.
2' Zamawiający zobowiązany jest przygotowaĆ miejsce pracy dla lekarza przebywającego na bazie

3'
4'

ratowniczej.

ZamawiĄący udzieli \A/ykonawcy pełnej informacji o istniejącym ryzyku zawodowym w zakdadzie
Zamawiającego.
ZamawiĄący zobowiązany jest poinformowac koordynatora Wykonawcy o potrzebie udziału w akcji
ratowniczej lekarza, psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry (w odniesieniu do lekarzy
zabezpieczĄących pomoc psychologiczną potrzeba taka moze pojawic się takze po zakończeniu
akcji ratowniczej).

V!

Dokumenty, które Wykonawcy zobowiązany jest dostarczyó Zamawiającemu pzed rozpoczęciem
przedmiotu umowy.
1. Wpis do rejestru podmiotÓw wykonujących działalnoścleczniczą zgodnie z Ustawą o działalnoŚci
leczniczej zdnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 22021 r. poz.711t.i.).
2. Kopie dokumentÓw pracownikÓw Wykonawcy (przewidzianych do realizacji zamÓwienia)
potwierdzających aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarzy o specjalności
psycholog, psychoterapeuta i psychiatra.
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4

5

Sekretarz Kom isji

otl

Kopię dokumentów pracownikÓw Wykonawcy (przewidzianych do realizacji

zamÓwienia)

potwierdzających odbycie specjalistycznego szkolenia i cwiczeń w Centralnej Stacji Ratownictwa
Gorniczego w Bytomiu (dotyczy lekarzy zabezpieczających pomoc medyczną w bazie ratowniczej).
Kopie orzeczenia lekarskiego pracownikÓw Wykonawcy (przewidzianych do realizacji zamówienia)
o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu lekarza oraz zjazdu pod ziemię (orzeczenie dot.
zjazdu pod ziemię dotyczy lekazy zabezpieczĄących pomoc medyczną w bazie ratowniczej).
Kopie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnoŚci cywilnej W związku z prowadzoną działalnoŚcią
leczniczą.

P

rzetargowej
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Wikonawca
Pełna nazwa Wykonawcy

Forma prawna
siedziba Wykonawcy (adres)
Kraj
Kod pocztowy, miasto

Poczta
WojeWódzwvo
NIP

REGON

uczestnicy Konsorcjum (ieżeli dotyczy)
Nazwa

fi

rmy

/

forma prawna

NIP / REGON

Adres siedziby

NIP:

Lider:

REGON:
NIP:

Uczestnik:

REGON:
NIP:

t'cŻestnik:

REGON:
NIP:

lJczestnik:

osoba

REGON:

lmię i nazwisko

Adres e-mail

Telefon

prowadząca postępowanie
upoważniona do składania
ofert w aukcji

oferta do:
WĘcLoKoXs KRAJ sp.

z o.o.

z siedzibą w:

41"94o Plekary śląskie ul. Gen.Jerzego ziętka
W związku z ogloszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie postępolłanie niepubliczne - konkurs ofert pt'i
Ż o.o. KWK Bobr€k-Plekary W latach 2022-2023
oferujemy wykonanie przedmiotu zamóWienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji lstotnych WarunkóW zamóWienia za
cenę:

Zabezpieczenie medyczne ak ji ratowniczych prrez lekarzy dla WĘGLoKoKs KRAJ sp'

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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Częśćzamówlenia nr
'I

.1

llość

1

Miesięczny rycŻałt za gotowość do udzialu lekarzy w akcji
Udzłał lekarza wakcji ratowniczej

1.3

Udzial w zabezpieczeniu w wsparciu akcji ratowniczej w
jej trakcie oraz pojej zakończeniu lekarza psychiatry,

wartość
netto

VAT

netto

Wartość
brutto

zł

zł

zł

'170,000 rgodz.

zl

zl

zł

30,000 rgodz.

:l

zł

zł

24,000 m-c

ratowniczej

1.2

cena jedn.

o. o

psychologa lub psychotera peuty

Razem wartośćczęścl nr

1

Łączna Wartośćoferty netto
Łączna Wartośćoferty brutto

ośWiadczam, że Wykonawca składa.jący niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca skladający ofertę wspólną:

1) Podał cenę ofertową obejmującą caly zakres przedmiotu zamóWienia opisany przez Zamawiającego W slWZ.
2) PodałcenęofertowązawierającąWszystkiekoszty,którebędąponiesionewcelunaleŹytegoWykonaniaprzedmiotuzamówienia'
3) Akceptujesposóbiterminy'atnościzgodnyzzapisamispecyfikacjilstotnychWarunkówZamówienia.
4) zapoznał się z S|WZ oraz przyjmuje postanowienia slWZ bez zastrzeżeń, a w szczególności:
a) lstotne postanowienia, które zostaną wprowadŻone do umowy,
b) Wymagany termin realizacji zamówienia,
c) Wyma8any okres gwarancji _jeżeli dotyczy,

5) zapoznałsięzlnstrukcjądlaWykonawców,zamieszczonąnastronieWWW.Weploraz,żewprzypadkuzawarciaumowy,zapoznaosobyrealizujące
umowę po stronie Wykonawcy z ww' lnstrukcją'

6) zapoznał się z wyciągiem z Regulominu udzielanio zomówień
7) zaoferowal przedmiot zamówienia wolny od Wad prawnych

w WEGLoKoKs KRAJ z o. o.
i nie naruszający praw majątkowych osób trzecich.

2. ośWiadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofeftę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spełnia/
spelniają Warunki udziału w postępowaniu określone W slwz oraz nie zachodzą Wobec niego podstavvy rł4lkluczenia z postępowania określone W slwz.
3. oświadczenie podmiotówskładających ofertę wspólną:
ośWiadczam W imieniu WykonaWcóW skladających ofertę, że W przypadku zaWarcIa umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy składający
wspólną ofertę, będą ponosić solidarną odpowledzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. oświadczam,żeWykonawcaskładającyniniejsząofertę,awprzypadkuofertyWspólnejkaŹdyzWykonawcówskłada-iącychniniejsząofertęjest
związany ofertą przez okres 60 dni'
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

VVYKAZ WYKO NA NYC HAATYKO NYWA NYC H
usług W okresie ostatnich trzech lat przed upływem termlnu składania ofert
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
Wańośó
zamówienia
brutto zł
(w okresie

Przedmiot zamówienia

Lp.

ostatnich 3 lat
przed upływem
terminu
składania ofeń)

Data
usług

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

Pełna nazwa
Odbiorcy
usług

Podmiot
wykonujący
zamówienie

do
dd/mm/rrrr)

Uwaga!

.
o
.
o
.

Przez wykonanie zamÓwienia należy rozumieÓ jego odbiÓr.
W przypadku usług okresowych lub ciągłych należy w kolumnie Data wykonania wpisaÓ ,,do nadal", podając
waftośÓ zrealizowanego dotychczas zamowienia.
Do wykazu należy dołączyćdokumenty potwierdzająCe, Że podane w wykazie usługi zostały wykonane
naleŻycie lub są wykonywane należycie.
W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegolnościdołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Wykaz zobowiązany będzie złoŻyÓ Wykonawca, ktorego ofefta zostanie najwyŻej oceniona.

Sekretaz Komisji Pzetargowej:

C1

G

abriel a

Lonczyk

15

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z

Nr sprawy PRZZ|2838

o. o.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSOB
KToRE BĘDĄ UczEsTNlczYc W VVYKoNYWANlU zAMoWlENlA
Informacje Wykonawcy na potwierdzenie
spełnienia warunku udziału w

postępowaniu

Wymagan ia Zamawiającego W zakresie

ilościosób o wymaganych
u prawn ien iach/kwal ifikacjach

Lp.

1

I

Nr dokumentu

2

co najmniej 15 lekarzy specjalistów

lmię i nazwisko

potwierdzającego
posiadane
uprawnienla/
kwalifikacje/
data ukończenia
ćwiczeń. szkoleń

3

4

Podmiot
udostępniający
zasoby*

(w przypadku
korzystania z nich
przez \Ąt!konawcę)

5

2
3

4
5

6
7

8
9
10
11

12

13
14
15

16
17

co najmniej 2lekarzy psychologów

1B

co najmniej 2 lekazy psychoterapeutów

'19

20
21

co najmniej 2lekany psychiatrów

a

a

W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę zobowiązany jest
udowodniÓ Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamÓwienia,
w szczegÓlności dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotÓw do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Wykaz zobowiązany będzie złożyÓ Wykonawca, ktorego ofefta zostanie najwyŻej oceniona.

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Data

MiejscowoŚÓ

Nazwa Wykonawcy/ów
Adres siedziby Wykonawcy/ów

oŚWIADczEN lE WYKoNAWGY WsPoLN lE UB|EGAJĄGEGo
slĘ o ZAMoWIENlE

oświadczam, ze będę ponosił solidarną odpowiedzialnośĆ za wykonanie przedmiotu zamÓwienia

Wypełnia kazdy z WykonawcÓw wspÓlnie składających ofertę.
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Załącznik Nr 6 do S|WZ
Postępowanie

: P RZZ2695
dnia

Miejscowośc:

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy

oŚWlADczENlE WYKoNAWGY
Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a
wspÓlną oświadcza. że:

w przypadku

oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający ofeńę

! jest czynnym
NIP:...

podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym
.. ijestem uprawnionym do wystawiania faktur,

!

podatnikiem podatku od towarÓw i usług

lub

pst zwolnionym*

* - wybrać właściwąopcję

2.

Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy Wykonawca składający ofeńę
przedsiębiorcy W rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
wspolną oświadcza. że posiada status
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z2021 r. poz.424t.j.)

3.

VĘkonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku oferty wspÓlnej kazdy Wykonawca składający ofertę
wspólną oświadcza. że jego właśclwymuzędem skarbowym jest:
nazwa'.

adres:

Uwaga:

w przypadku złoŻenia oferty wspÓlnej oświadczenie składa kaŻdy Wykonawca (członek

Sekretaz Komisji Pzetargowej: Gabriela Lonczyk
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lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
Nr e-RU

LOKOKS KRAJ

.

z o.o.

Umowa
zawarta W

dniu

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z

.....'.'.'...'r. W Piekarach Śląskich pomiędzy (dalej jako: ,,Umowa''):
o.o. 41-940 Piekary śIąskie,ul. Gen. Jerzego Ziętka, zarejestrowaną

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X \Ąfudział Gospodarczy iwpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego _ Rejestru
Przedsiębiorstw pod nr KRS 000008061B, NlP: 653-000-48-65, REGON 270034633' BDo: 000012274,wysokośc
kapitału zakładowego: 173.321.000,00 zł, zwaną w treściUmowy Zamawiającym W imieniu i na rzecz, ktÓrego

działĄą

c,

(w przypadku działalnościgospodarczej prowadzonej osobiŚcie)

Panem/Panią .... prowadzącym działalnoŚc pod nazwą.'..z siedzibą W ..
Ewidencji i lnformacji o DziałalnościGospodarczej, REGoN: ''''...' NlP
Wykonawcą, w imieniu ktÓrego działalją:

, zarejestrowaną W Centralnej

zwanymlą w treŚci Umowy

1)

2)
(w przypadku społki kapitałowej)

....z siedzibą..'. przy ul' ....kod pocztowy ...', zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy ...'W '...' pod numerem KRS
....wysokoŚÓ kapitału zakładowego'. ....zł, REGoN: ...., NlP ,''',zwanąw treŚci Umowy Wykonawcą, w imieniu
ktÓrego działĄą:
1)

2)
(w przypadku społki cywil nej)

Panem/Panią..'. zarejestrowanym/ą w Centralnej Ewidencji i lnformacjio DziałalnoŚci Gospodarczej
Panem/Panią '... zarĄestrowanym/ą w Centralnej Ewidencji i lnformacji o DziałalnoŚci Gospodarczej
wspólnie prowadzącymi działaInośó gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą.... z siedzibą w
ul... , REGoN: .... NlP: '''. zwanymi w treŚci Umowy Wykonawcą, w imieniu ktÓrego działalją:
1)

2)
(w przypadku Konsorcju m)
Konsorcjum firm:

-

...' z siedzibą '''. przy ul. ...', kod pocztowy '''., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy .'.. w
KRs ...., wysokoŚc kapitału zakładowego'. ...'zł, REGoN: '..., NlP ..'.
2) Uczestnik - .... z siedzibą'...przy ul. ...., kod pocztowy .''', zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
pod numerem KRS.... wysokoŚÓ kapitału zakładowego: .... zł, REGoN: .....' NlP ....
zwanymi w treściUmowy Wykonawcą, w imieniu ktorego działa Pełnomocnik reprezentowany przez:
1) Lider

pod

numerem

.

1)

2)

o następującejtreści:

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

przeprowadzonego postępowania W trybie konkursu ofeń PRzzl2838 pn.
Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych przezlekarzy dla WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek
- Piekary w latach 2022 - 2023.
Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamówienia (slWZ).
oferta złoŻona przez \ń/ykonawcę'

z

1) Zatwierdzony wynik

2)
3)

Sekretaz Komisji Pzetargowej:
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1'

KRAJ Sp.

z o.o.

KWK Bobrek

-

Piekary

w

latach 2022

-

WĘGLoKoKs
2023 na warunkach określonych

w niniejszej Umowie.
Wykonawca oświadcza, Że Świadczenia przedmiotowych robÓt odpowiadają wszystkim wymaganiom slWZ'
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej Umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym w ofercie
\A/ykonawcy.

Wykonawca oŚwiadcza, Źe oferowany przedmiot Umowy jest wolny od Wad prawnych i nie narusza praw osob
trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofeńą' Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich
ewentualnych roszczeń osob trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z realizac)ą przedmiotu Umowy.
W przypadku wystąpienia pzez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu
wynikającym z naruszenia praw autorskich' praw własnoŚci przemysłowej lub know-how pzez przedmiot
umowy, Wykonawca poniesie (zwrÓci ZamawiĄącemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając
w to koszty zapłacone przezZamawiającego narzecz osob trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.

5.

2.

o

Przedmiotem Umowy jest zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych przez lekarzy dIa

2.
3.
Ą.

1.

$ 2. Przedmiot Umowv

$ 3. Cena iwarunki płatności
podstawie
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamowienia nie
WańoŚc Umowy okreŚlona na
przekroczy netto ' '.
PLN (słownie: . '. . ' ' ... '.. )'
Stawka podatku VAT: według przepisÓw obowiązujących w okresie realizacji Umowy'
ane u
W
rciu o ktÓre
rozliczane
nostkowe
Kwota netto
Szacunkowa
Rodzaj usługi
ilośó
PLN
/m-c
24 m-ce
1
Miesięczny ryczałt za gotowoścdo udziału w akcji ratowniczej
170 godzin
lgodzina
2
U dział lekarza w akcj i ratown iczej (a kcjo-g odz na)
Udział w zabezpieczeniu i wsparciu akcji ratowniczej w jej trakcie oraz
30 godzin
lgodzina
3
oo iei zakończeniu lekarza psvchiatrv. osvcholooa lub psvchoterapeutv
i

3.
4'

Zapłata ceny nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury
W przypadku, kiedy zrealizowana wartoścumowy będzie niŻsza od maksymalnejwartości Umowy,
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze
z tytułu niezrealizowanej częŚci Umowy.
Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzony przez upowaŻnionego przedstawiciela
Zamawiającego odbioru wykonania usługi. W protokole będzie wyszczegÓlniona imiennie ilośc
przebadanych osÓb.
Dopuszcza się fakturowanie częściowe w okresach miesięcznych.
WartoŚć Umowy netto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. \Ąłkonawcy nie przysługuje
zad ne dodatkowe/uzu pełn iające wynag rodzen ie z tytułu realizacji U mowy.
W przypadku, gdy z realizaĄą zamówienia wiąŻą się obowiązki celne (w tym związane z formalnoŚciami
celnymi i zapłatą cła), obowiązki te spoczywają na Wykonawcy.
Faktury za realizaĄę przedmiotu zamowienia Wykonawca wystawiac będzie Zamawiającemu - w terminie
od daty podpisania dokumentu potwierdzającego wykonanie
wynikającym
właŚciwych przepisÓw
zamÓwienia lub upływu terminu upowazniającego Wykonawcę do wystawienia faktury zgodnie z zapisami

5'
6.
7

'

B.

9.

z

-

Umowy.

10. Faktura niespełniająca Wymagań okreŚlonych w niniejszym paragrafie nie będzie akceptowana przez
Zamawiającego'
11. Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu Umowy w sposÓb rzetelny,
zgodny z Umową i stanem rzeczywistym, a takŻe w sposob zgodny z nazewnictwem stosowanym W Polskiej
Klasyfikacji \ĄłrobÓw i Usług (PKW|U).
12. w przypadku realizaĄi przedmiotu Umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu podmiotÓw, wszystkie
podmioty działĄące łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnośc wobec ZamawiĄącego za
realizację przedmiotu Umowy.
13. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, Że wszelkie rozliczenia ztytułu
realizacji Umowy, tak od strony wzajemnych naleŻności jak i zobowiązań odbywac się będą wyłącznie
pomiędzy Zamawiającym, a liderem konsorcjum
'.... Rozliczenia pomiędzy członkami konsorcjum
tytułu realizacji Umowy odbywac się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału
ZamawiĄącego a zapłata dokonana przez Zamawiającego na rzecz lidera konsoĘum wyczerpuje roszczenia
pozostałych członków konsoĘum z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy'
14. Fakturę naleŻy wystawic na adres:
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o.,41-940 Piekary SIąskie, ul. Gen. Jeaego Ziętka
z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek_Piekary, Ruch Bobrek
i przesłac na powyzszy adres.
15. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę naleŻy
wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
16. \Ąfukonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3,
a na podstawie ktÓrego została wystawiona faktura.

z

q
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17. Faktury muszą byc wystawione W języku i w walucie polskiej, zawierac numer Umowy, pod którym Umowa
została wprowadzona do elektronicznego rejestru umÓW prowadzonym pŻez Zamawiającego.
18. Wszelkie płatnoŚci dokonywane będą przelewem na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze.
19' Termin płatnoŚciwynosi do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLoKoKs KRAJ Sp' z o'o'
wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamÓwienia W całościlub części,na podstawie dokumentu
potwierdzającego naleŻyte wykonanie przedmiotu zamÓwienia w całoŚci lub w częścinp. protokołu odbioru
przedmiotu zamÓwienia potwierdzonego przez WĘGLoKoKS KRAJ Sp' z o.o.
20. \Ałklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
21. \Ąrlkonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pienruszej kolejnoŚci na poczet naleŹności
głÓwnejwskazanejw tytule przelewu (ań. 451 s 1 Kc nie stosuje się).
22. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie na fakturach.
23' Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego \Ą/ykonawcy umieszczonego na złoŻonej u Zamawiającego fakturze
nie stanowi zmiany Umowy i jest mozliwa tylko i wyłącznie poprzez złoŻenie Zamawia)ącemu faktury
korygującej.
Nr sprawy PRZZ|2838

24' Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z Umowy (naleznośc głÓwna, naleŻnoŚc uboczna, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw, przewłaszczenie,
obciązenie, zbycie) wymagają pisemnejzgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
25. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kaŻdej fakturze informacji o następującej treŚci:
,,Rozporządzanie wierzytelnościąwymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp. z o.o'''.
26. Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia do
Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pienłotnej.
27. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelności wymagalnych
i niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez
Zamawia1ącego o potrącen iu.
28. Strony ustalają jako datę zapłaty przezZamawiającego datę obciązenia rachunku bankowego Zamawiającego.
29. Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizowaÓ płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatnoŚci, Żw. split payment.
30. \AĄlkonawca oświadcza, iŻ numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze jest rachunkiem, dla ktÓrego
zgodnie zrozdziałem 3a ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z2020 r. poz' 1896 t.j.)
prowadzony jest rachunek VAT.
31. W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy \Ąrlkonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT prowadzonym

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, ZamawiĄący jest uprawniony do złozenia zawiadomienia,
o ktorym mowa wart. 117ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.22020 r. poz.
1325 t.j.)

32' Zamawiający oświadcza, Żejest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 000 48
33. \Ą/ykonawca oświadcza, Że'.
1) jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o numerze identyfikacyjnym NlP

65.

ijest uprawnionym do wystawiania faktur
lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług.
34. Jezeli którakolwiek ze Stron przestanie być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług jest
zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym drugiej Strony.
3ż Zamawiający oŚwiadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pienłszy Mazowiecki Urząd Skarbowy
w Warszawie, ul. Alojzego Felińskiego 2A, 01-513 Warszawa.
36' Wykonawca oświadcza, Że jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
37. W przypadku zmiany właŚciwych urzędow skarbowych wskazanych powyzej Strony zobowiązane są do
pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni od daty dokonania zmiany.
38. Zamawiający oświadcza, Że posiada status duzego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U' z2021 r. poz.424t.j.).
39' \Ą/ykonawca oświadcza,Że posiada status ... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia B marca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z2021 r' poz.424t.j.).
40' Strony zobowiązane są niezwłocznie informowac drugą Stronę o kazdejzmianie statusu, o ktÓrym mowa w ust.

2)

38 i 39 powyzej.

s 4. Termin realizacii Umowv
. Termin realizacji Umowy wynosi od 01.01.2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy wańośc Umowy nie zostanie wykorzystana, Umowa
obowiązywac będzie do dnia wykorzystania wartości Umowy, ale nie dłuŻej niz do dnia 31 marca roku
następującego po roku obowiązywania Umowy. o przedłuŻeniu okresu obowiązywania Umowy do31.03.2024r.
1
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ss. Zakres rzeczowv przedm

i llmowv oraz ohowiazki sfron
1. Zakres rzeczowy oraz obowiązki stron okreŚla Załącznik nr { do Umowy (wgZałącznika nr 1 do SIWZ).
2' \A/ykonawcy, ktÓrzy złoŻyli ofertę wspÓlną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowej Umowy Qeżeli
dotyczy).
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Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzÓr nad realizacją Umowy są:
e-mail:
tel.
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1'

2.

3.

1)
2)

......
...

e-mail:

.....
....

e-mail:
e-mail:

te|. .,,

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

Umowy są/jest:

1)
2)

tel.
tel.

za nadzÓr nie wymaga formy aneksu. o przeprowadzonej zmianie
realizaĄę Umowy, Wymagane jest powiadomienie drugiej strony Umowy.
za
w zakresie osÓb odpowiedzialnych
Zmiana osÓb odpowiedzialnych

$ 7. Rozwiazanie. odstapienie Iub wvpowiedzenie Umowv
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną
ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy,
druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstapienia od umowy
eX nunc (od teraz)' Jezeli Świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do
częŚci Świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według
jej wyboru, albo do tej części,albo do całej reszty nie spełnionego Świadczenia' Strona ta moze takze odstąpic
od całoŚci, jezeliwykonanie częŚciowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właŚciwośczobowiązania
albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowny, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
2' Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy eX nunc (od teraz)w przypadku
utraty przez \ĄĄlkonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnoŚci lub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamÓwienia, jezeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, W terminie 14 dni od
momentu powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy eX nunc (od teraz) z zachowaniem okresu
wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niz 30 dni i nie więcej niż 90 dni, określonego w odrębnym
oŚwiadczeniu, w przypadku:
a) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym, że świadczenieobjęte Umową nie
moze byÓ zrealizowane
b) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy,
przy czymza:
- niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcy od realizacji
Umowy w całoŚci lub w części;
- nienaleŻyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposob niezgodny ze
sposobem okreŚlonym w Umowie, skutkującym tym, iz uzyskany efekt realizacji zamÓwienia jest
nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Zamawiającego.
4. Postanowienia ust' 1-3 nie wyłączĄą mozliwoŚci odstąpienia od Umowy na podstawie przepisow kodeksu

1'

cywilnego.

1'

2.
3.
4.

$ 8. Karv umowne

Zamawiający moŻe naliczyc Wykonawcy kary umowne:
1) za odstąpienie od Umowy pzez jedną ze stron
wzyczyn lezących po stronie \Ąlkonawcy
w wysokości 10% wartoŚci netto niezrealizowanej częściUmowy,
2) za kaŻdy rozpoczęty dzień opÓŹnienia w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokoŚci 0,2o/o wartości netto
niezrealizowanej w terminie częŚci Umowy,
3) za opÓŻnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za kaŻdy dzień opÓŹnienia - w wysokości 0,2 % wańoŚci

z

netto przedmiotu Umowy.

Wykonawca moŻe naliczyc Zamawiającemu karę umowną za odstapienie od Umowy przez jedną
ze stron z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego W wysokości 10% wańości netto niezrealizowanej
częściUmowy, co nie dotyczy przypadkÓw określonych w $ 7 ,,Rozwiązanie, odstąpienie lub
wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienaleŻytym wykonaniem umowy, przekroczy
wysokośc kar umownych, Zamawiający niezaleŻnie od kar umownych przedstawionych w Llmowie, zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogÓlnych, okreŚlonych
w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego usług objętych Umową innemu

\Afukonawcy

w wyniku:

1) nie przystąpienia przez \Arlkonawcę w danym dniu do realizacji zamÓwionych usług,
2) odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiędzy kosztami usługi zamÓwionej przez
Zamawia)ącego u innego Wykonawcy, a kosztami usługiwynikającymiz przedmiotowej Umowy

Sekretaz Komisji Przetargowej: Gabriela Lonczyk

22

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o'

Nr sprawy PRZZ|2838

o.

$ 9. Nadzór wvnikaiacv z zarzadzenia środowiskoweqo

trakcie realizaĄi zamÓwienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow prawa
w zakresie ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla WykonawcÓw obowiązującĄ w WĘGLOKOKS KRAJ
SpÓłka z o. o' zamieszczonej na stronie www.weglokokskraj.plw Profilu Nabywcy.

W

1.
2'
3.
4.
5.

$ 10. Siła wvższa
odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli
jej realizację uniemoŻliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całoŚci lub w częścina stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec
an i przeciwd ziałać przy zachowa n u na leŻytej sta ra n ności.
Przejawami siły wyzszej są W szczegÓlnoŚci:
a) klęskizywiołowe np. pozar, powodŹ, trzęsienie ziemi itp',
b) akty władzy państwowej np' stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,

Strony są zwolnione

z

i

c)

powaŹne zakłÓcenia w funkcjonowaniu transportu,

Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę
wyŻszą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy'
Jezeli okolicznośćsiły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niŻ siedem dni, realizacja
zobowiązan wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.
$ 11. Ochrona danvch osobowvch
ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie W związku
z wykonywaniem Umowy, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkÓw ochrony danych
osobowych pueŃ'tarzanych w systemach informatycznych zgodnie przepisami prawa a W szczegÓlnoŚci
z ustawą o ochronie danych osobowych olaz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 '04.2016 r' w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

1. Strony

2.
3.

4.

zobowiązują

się do

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE.
Strony zobowiązują się do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zĄmujący się ochroną danych osobowych dotyczących przetv,tarzania i ochrony
danych osobowych.

Strony oświadczają, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych przedstawicieli Stron Umowy
znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaŻnienia uprawniające
do przetwarzania danych osobowych.
Strony oŚwiadczają, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane w związku z realizaĄą umowy, zostaną
wykorzystane wyłącznie w celu realizaĄi jej przedmiotu i tak długo jak jest to niezbędne do jej wykonania,
a po tym czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron Umowy.

s12 Przetwarzanie da nvch osotrowvch
Zgodniezart.13 ust.1 iust.2Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia
20'16 roku w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przetv,tarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÓlne rozporządzenie o ochronie
danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej

RoDo' ZamawiĄący

informuje, iz:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą w Piekarach
Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X \A/ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRs 0000080618, kapitał
zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarÓw i usług posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl,
www' we

4.

lokoks kraj.

p

l, zw

aną da lej Ad

m in

istratore m.

kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o.: adres 41-905
Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weglokokskrai.pl, tel. 32 718 16 67.
Przetwarzanie przekazanych przez \A/ykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracownikÓw'
Dane Wykonawcy są rÓwnieŻ przetwarzane 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 dochodzenia iwindykacji należnoŚci w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione
interesy Administratora określonegow art. 6 ust. 1 lit. 0 RoDo.

2. Dane
3.

g

5' Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŹ do wykonania ciąŻącego na
6.

Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku dochodowym od osÓb
tizycznych iprawnych, ustawy prawo geologiczne igÓrnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, oraz
ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit' c) RoDo.
Dane osobowe \AĄlkonawcy przeŃ,tarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych celow.
Administrator może udostępnic Dane osobowe \Ałkonawcy innym odbiorcom Świadczącym usługi z zakresu
audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane \Ąrlkonawcy będą rowniez udostępniane podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowę
o powierzeniu pzetv'tarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla
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Administratora.

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie

o. o.

zamÓwienia

a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B. \Ałkonawca posiada prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

9. \AĄkonawca 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-mail: iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 71816 67 lub do
Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna, iŻ przefuarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.

2.

3.

4.

5.

s13 Ochrona taiemnic orzedsie orcv- zachowanie noufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych, handlowych
i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy do niewykorzystywania ich
w jakimkolwiek innym celu niż określony w Umowie, atakŻe do zachowania w tajemnicy tych informacji,
ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niŹ przedmiot Umowy,
mogłyby narazić interesy Stron w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy' Wykonawca przyjmuje
do wiadomoŚci, ze wszystkie dane będące przedmiotem bądz wynikiem przeMlarzania na podstawie Umowy
są własn ościąZamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnościąZamawiającego po rozwiązaniu
Umowy, przy czym \Ąłkonawca ma prawo zachować po jednej kopii wszystkich dokumentÓw i informacji
pozyskanych w związku z Umową.
\Ą/ykonawca przyjmuje do wiadomoŚci' Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania
na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą Zamawiającego i bez wyrażnej zgody Zamawiającego
nie mogą byc przez Wykonawcę, jego pracownikÓw lub jakiekolwiek osoby, za ktÓre \Ałkonawca ponosi
prawną odpowiedzialnoŚÓ, poza zakresem Umowy przeMvarzane, ani tez korygowane czy udostępnione
jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposób.
Wykonawca nie jest zobowiązany traktowaĆ jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Zamawiającego, która:
1) była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego lub
2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnościprzekazana przez Zamawiającego jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub
3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufności'
Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takze dopuszczalne w następujących
sytuacjach:

1)
2)

Wykonawca moze ujawniać informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele

8.

zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
Wykonawca moŻe ujawniać informacje na Żądanie organÓw państwowych, gdy obowiązek pzekazania
im takich informacjiwynika z przepisow prawa.
W sytuacjach,
ktorych mowa W ust' 5, podmioty, ktore pozyskają informacje, są zobowiązane
do zachowania ich poufnoŚci.
\Ąłkonawca zobowiązuje się, Że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej
umowy na temat stanu, organizacji i interesów Zamawia1ącego nie zostaną ujawnione, udostępnione lub
upublicznione ani w częŚci, ani w całości,o ile nie wynika to z innych postanowień Umowy, a jednoczeŚnie nie
słuzy do jej realizacji,zzastrzeŻeniem ust' 4 i5.
\Ałkonawca zobowiązuje się do zastosowania skutecznych środkow technicznych iorganizacyjnych

I

W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zasady poufności Strona poszkodowana

6.
7.

o

zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji

i

danych zabezpieczając

nieupoważnionym dostępem, uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną modyfikacją.

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego.

$ 14. Ochrona informacii nieiawnvch

W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z dnia
o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.

2

r. poz.742).

przed

ma prawo

5 sierpnia

2010

r

$ 15. Zasadv etvki
Strony nie mogą naruszać poprzez swoje zachowanie (działanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw
obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikÓw, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osob
działa1ących w jego imieniu lub na jego rzecz i odnosi się w szczególnoŚci do zachowań, ktÓre mogą
prowadzic do:
1) popełnienia przestępstw okreŚlonych w ań. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika2002 oodpowiedzialnoŚci
podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod groŹbą kary fi.t. Dz. U. z 2019 r., poz' 628),
2) popełnienia czynÓw wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. 22020 r., poZ.1913).
Strony winny zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom swych przedstawicieli' Strony gwarantują
i zobowiązują się, Że nie wręczały i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji; jak rÓwniez nie zgadzały się i nie
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lub umową.

1.

2.
3.

4'
5.
6.

$ 16. Badania kontrolne (AUDYT)
W trakcie wykonywania Umowy Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do audytu, przez jego upowaŻnionych
przedstawicieli. \A/ykonawca jest zobowiązany poddaÓ się audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Audyt moze dotyczyc W szczegÓlności:
1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnoŚci procesu realizacji Umowy z zapisami mownymi,
2) kwalifikacji i uprawnień pracownikÓw w zakresie zgodnoŚciz wymaganiamiZamawiającego,
3) przestrzegania przepisow powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań ZamawiĄącego
w zakresie ochrony środowiska i BHP'
4) przestrzegania przepisÓw powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych uregulowań Zamawiającego
w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
5) zgodnoŚci realizacji Umowy z jej postanowieniami,
6) posiadania przez \A/ykonawcę Wymaganych dopuszczeń.
Czas truvania audytu moŻe wynieŚĆ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia audytu:
1) Zamawia1ący powiadomi Wykonawcę o przewidywanym terminie przeprowadzenia audytu
zwypzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do daty jego rozpoczęcia;
2) Powiadomienie o audycie winno zawieraÓ:
- wskazanie zakresu audytu,
- proponowany termin rozpoczęcia i zakonczenia audytu,
- inne informacje (np. miejsce audytu);
3) Mń7konawca w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnieŚc uzasadnione
uwagi do otrzymanego powiadomienia. Nie wniesienie uwag do powiadomienia we wskazanym powyzej
terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez \Ą/ykonawcę planowanego audytu;
4) w przypadku wniesienia przez Wykonawcę uwag ZamawiĄący w terminie do 7 dni roboczych
od otrzymania uwag ustosunkuje się do tych uwag poprzez'.
- uwzględnienie ich albo poprzez uzasadnienie odmowy ich uwzględnienia;
5) Termin przeprowadzenia audytu uznaje się za ustalony, jeŻeli:
- Wykonawca w terminie okreŚlonym w pkt' 3) nie wniesie uwag do otrzymanego powiadomienia;
- Zamawiający uwzględni uwagi wniesione przez Wykonawcę do powiadomienia - obowiązuje termin
zaproponowany pŻez Wykonawcę lub termin wskazany przez Zamawiającego z uwzględnieniem uwag
wniesionych przez wykonawcę;
- Zamawia1ący odmÓwi uznania wniesionych przez \Ą/ykonawcę uwag- obowiązuje wówczas termin
wstępn ie wyznaczony w powiadomien iu.
6) w przypadku wystąpienia utrudnień W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/ zakończeniu audytu z przyczyn
lezących po stronie Wykonawcy, Zamawiający wezwie \A/ykonawcę do umozliwienia rozpoczęcia
wykonania/ dalszego wykonywania audytu W Wyznaczonym terminie nie dłuŻszym niŻ 5 dni roboczych.
Po upływie tego terminu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości0,1 oń
łącznego wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy rozpoczęty dzień, w ktÓrym niemozliwe było
rozpoczęcie/ prowadzeniel zakończenie audytu z przyazyn lezących po stronie \Ą/ykonawcy. W przypadku
ponownego występowania utrudnień w prowadzeniu audytu z przyczyn leŻących po stronie \Ąfukonawcy
Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania, o ktÓrym mowa
w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wystąpienia opÓznienia W rozpoczęciu/ przeprowadzeniu/
zakończeniu audytu z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, przekracza)ącego łącznie 7 dni roboczych
ZamawiĄący moze odstąpić od umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od wystąpienia ww. opÓŹnienia.
Skutek złoŻonego oświadczenia o odstąpieniu następuje na przyszłoŚĆ. Z chwilą otrzymania oŚwiadczenia
o odstąpieniu \Ąłkonawca jest zobowiązany do zaprzestania wykonywania dostaw albo robÓt
budowlanych/ Świadczenia usług i niezwłocznego sporządzenia przy udziale przedstawiciela
Zamawia1ącego ewidencji wykonanych prac w celu rozliczenia wykonanej częŚci umowy. Wykonawca
otrzyma jedynie wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty/usługi/ dostawy. odstąpienie od umowy
nie wyłącza realizaĄi uprawnień wynikających z wykonanej częściUmowy, w szczegolności wynikających
z gwaiancji lub rękojmiw zakresie obejmującym odebrane dostawy/ roboty budowlane/ usługi. odstąpienie
od Umowy nie wyłącza rÓwnież obowiązku zapłaty kar umownych naliczonych za niewykonanie/
nienalezyte wykonanie Umowy w trakcie realizacji wykonanej częŚci Umowy oraz obowiązku zapłaty kary
umownej przewidzianej na wypadek odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących
po stronie \Ą/ykonawcy.

Audyt przeprowadzany jest w obecnoŚci przedstawiciela \A/ykonawcy. Niestawienie się przedstawiciela
wykonawcy nie wstrzymuje wykonywania czynnoŚci w ramach audytu. Przedstawiciel wykonawcy zostanie
kaŻdorazowo zapoznany z czynnościami przeprowadzonymi pod jego nieobecnośc, czynnościte nie będą
powtarzane.
Cena okreŚlona W Umowie zawiera wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem audytu.
Wyniki audytu zostaną przekazane Wykonawcy.
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Wyniki audytu stwierdzające niezgodnośc realizacji Umowy z jej zapisami lub przepisami prawa mogą byc
podstawą do odstąpienia od Umowy z winy \A/ykonawcy, w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez
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$ 17. Postanowienia końcowe
\Ątlkonawca jest zobowiązany, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznoŚcią bezpoŚredniego zwrÓcenia
się do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o. o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie dokumentacji,

doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień, itp.), a takze wszystkich czynnoŚci związanych
z wykonywaniem praw i obowiązkÓw WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o. o. wynikających z zawieranej Umowy,
kierowane były na adres strony realizującej Umowę z powiadomieniem osoby pełniącej nadzÓr nad realizacją

2.

3.

Umowy ze strony Zamawiającego'
Zamawiający zastrzega sobie prawo do.
1) mozliwoŚci zmiany terminu realizaĄi umowy spowodowane koniecznoŚcią czasowego wstrzymania
realizaĄi umowy w związku z recesja na rynkach Światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i sta|i,
2) moŻliwoŚci zmniejszenia zakresu umowy spowodowane koniecznoŚcią obniŹenia poziomu produkcji
w związku z recesją na rynkach Światowych lub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali,
3) mozliwości renegocjacji (obnizenia) ceny (cen)za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku recesji na
rynkach Światowych lub sytuacja kryzysową na rynku węgla i stali.
Wykonawca oŚwiadcza, ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji
Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniaÓ w jakiejkolwiek formie pracownikÓw WĘGLoKoKs
KRAJ Sp. z o.o. przy wykonywaniu czynnoŚci związanych z realizaĄą Umowy. Zakaz ten nie dotyczy
pracownikow Zamawiającego, wykonujących na rzecz firm obcych czynnoŚci, ktore na podstawie przepisÓw
prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest
powyzszych
możliwe W terminie 14 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiedzy
okolicznoŚciach.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy' pod rygorem
nieważności.
Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąÓ na tle realizaĄi niniejszej Umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygac polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich. W przypadku braku mozliwości polubownego
rozwiązania sporu W terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia sporu przez jedną ze stron, spÓr
poddany będzie do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego'
Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŻdej ze Stron'
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Załączniki:

Załączniknr 1-Zakres rzeczowy przedmiotu umowy (zgodnie zZałącznikiem Nr 1 do SIWZ).
Załącznik nr 2 _ Wykaz lekarzy.
ZałączniR nr 3 - WzÓr Kańy udziału w akcji ratowniczej.
Załącznik nr 4 _ WzÓr Kańy przeglądu lekarskiego.
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Załącznik nr 3 do lstotnych postanowień
które zostaną Wprowadzone do Umowy (do Umowy)

WZOR
KARTA UDZIAŁU WAKcJl RAToWNlczEJ
Zakład górniczy prowadzący akcję ratowniczą:

Data udziału w akcji ratowniczej:
Kierownik akcji ratowniczej
Kierownik akcji pod ziemią lub w obiekcie
Kierownik bazy ratowniczej

lmiona i nazwiska uczestniczących w akcji

Godz. rozpoczęcia pracy w akcji
Godz. zakończenia pracy w akcji
Zadania do wykonania

Liczba godzin udziału w akcji ratowniczej/
Liczba godzin pracy w aparatach roboczych
Uwagi

Podpis Kierownika Akcji Ratowniczej
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Załączniknr 4 do lstotnych postanowie
ktore zostaną wprowadzone do Umowy (do Umowy)

WZOR

KARTA PRZEGLĄDU LEKARSK|EGo
L.p.

Data

lmię i nazwisko ratownika

temperatura
ciała1 l 2

tętno

1t2

ctsntente
tętnicze1 l2

1- pomiar bezpoŚrednio przed wyjściem zbazy ratowniczej
2- pomiar bezpoŚrednio po powrocie do bazy ratowniczej
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