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SPECYF!KACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

l.

Zamawiający:

WĘGLoKoKs KRAJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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

REGON: 270034633;
nr rejestrowy BDO 000012274

ad res stro ny i nte rn etowej : www.weq

lokoks

k ra i.

pl

SposÓb komunikowania się z \Ałkonawcami został okreŚlony w dalszej częściSIWZ.
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 700 do 1500
PROFIL NABYWCY: adres internetowy: https ://dostawcv-weq Iokoks.cois. biz

Adres strony internetowej do składania elektronicznego formularza ofeńowego
(adres platformy EFO): https://efo.coiq.bizl
ll.
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lnformacje podstawowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamÓwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamowień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o.
zwanym w dalszej częŚci S|WZ Regulaminem zzastrzeŻeniem postanowień SlWZ'
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 oświadczeń, odbywa się pzy
użyciu środków komunikacji elektronicznej. ofeńy wrazzzałącznikamisporządza slę w postaci
elektron icznej i opatruje się kwalif ikowanym podpisem etektron icznym.
Szczegółowy sposób składania ofeń na pIatformie EFo jest dostępny na stronie:
h
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Zamawiającego z naleŻytą starannoŚcią. ZamawiĄący, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci
z uwagi na charakter prowadzonej działalności,nie zapewnia realizacji zamowienia w pełnym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościzamawianych towarÓw w ramach poszczegÓlnych
pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb z zastrzeŻeniem, Że
całkowita wańoŚc dostaw nie przekroczy wańoŚci umowy oraz, Że ceny jednostkowe poszczególnych
pozycji asońymentowych nie ulegną zmianie. lloŚci wynikającez rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
zostaną okreŚlone w zamÓwieniach.
ZamawiĄący dopuszcza mozliwośc składania ofert częŚciowych na poszczegÓlne częŚci zamÓwienia
(zadania), ktÓre wyszczegolnia Załącznik Nr 2 do slwz.

Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i iloŚciowy zadania. Liczba części
zamówienia (zadań) wynosi 204.
Zamawiający dopuszcza mozliwośczłoŻenia oferty pzez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej
częŚci zamÓwienia.
Zamawiający po przeprowadzeniu tego postępowania niezamierzazawrzec umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŻliwoŚci składania ofeń wariantowych.
Toodnie z E7 Reoulaminu (--Procedura
na "l Tamawiaiacv w ninieiszvm oosteoowaniu
naipierw dokona badania i ocenv wszystkich złozonych ofeń, a nastepnie dokona ocenv kwalifikacii
podmiotowei \Afukonawcv (w zakresie brak istnienia podstaw wvkluczenia i spełnienia warunkÓw
udziału w postepowaniu), ktÓreoo oferta została naiwvzei oceniona ti. zawiera najniższa cene lub
najkorzvstnieiszv bilans cenv oraz innych krvteriÓw ocenv ofert'

lll.
1'
2.

opis przedmiotu zamówienia.

lV.

Termin realizacji zamówienia iwymagany okres gwarancji.
Umowa obowiązywaÓ będzie: od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 roku
ZamÓwienie nie moŻe byc doręczone póŹniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy'

1'
2'

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa częścido wieńnic dla potrzeb WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z
o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2022 roku (grupa materiałowa 295-13)
SzczegÓłowy opis przedmiotu zamÓwienia oraz Wymagania prawne i parametry techniczno- uzytkowe
okreŚla Załącznik Nr 1 do slwz.
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Zakres iloŚciowy przedmiotu zamÓwienia jest zakresem szacunkowym okreŚlonym
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Realizacja dostaw odbywaÓ się będzie sukcesywnie zgodnie
z rzeczywistych potrzeb Za mawi ającego.

z

zamowieniami wynikającymi

Wymagany termin realizaĄi dostawy:
od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną na zasadach określonychwZałączniku
nr 6 do Regulaminu ti. Ogolne Warunki Realizacii Dostaw (OWRD).
Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu Zamawiającego'
Nie obiete owarancia oozycie nr 1.2,6.23.24,25,26,27.28.43,53'54.66-77.203.
Pozost'łó wymagania gwarancji określono w Załączniku nr 8 do SIWZ _ lstotne postanowienia do
umowy.

- óo só ańi

5.
6'
V. Sposób uzyskania ceny ostatecznej:
L O terminie przeprowadzenia aukcii elektroniczneiWvkonawcv zostana poinformowanl na
etapie zaproszenia do udziału w aukcii'
2. ofeńa ostateczna uzyskiwana jest spoŚrod złoŻonych ofeń:
1) w drodze aukcii elektronicznei:
a) zańawiający moŻe przeprowadzić aukcję elektroniczną jeŻeli do postępowania zostanązłoŻone co

2 oferily nie podlegające odrzuceniu. W tym przypadku aukcja elektroniczna zostanie
przeprowadzona pod adresem: https://lain3-weglokoks.coig.blz/. Wykonawca zobowiązany jest
zalogowaÓ się pod powyzszym adresem w systemie Aukcje elektroniczne'
ZamawiĄący w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium ceny.
Wymaganiasprzętowe:
_ komputer klasy PC z dostępem do lnternetu,
- przeglądarka internetowa:
. lnternet Explorer 6.0 lub wyŻsza,
. Mozilla Firefox 3.5 lub wyŻsza,
- włączona obsługa JavaScript i obiektow ActiveX'
lnformacje dotyczące aukcji elektronicznej zostaną przekazane wraz z zaproszeniem do udziału w
najmniej

b)
c)

d)
e)
0

aukcji.

Do aukcji elektronicznej nie zostaną zaproszeni \Ą/ykonawcy,ktorzy nie spełnią warunkÓw udziału w
postępowaniu lub ich oferta podlega odrzuceniu.
W prżypadku Wykonawcy niebiorącego udziału w aukcji elektronicznej jako ostateczną przyjmuje się
złoŻoną ofertę.

2) Komisji Przetargowej przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunków realizacji
zamÓwienia z \Ąłkonawcą, ktÓry złoŻyłnĄkorzystniejszą ofertę - bez względu na ustalony wcześniej
sposÓb uzyskania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,

3.

(n p. : ma il, pońal aukcyjny)
Zamawia1ący zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia i powtÓrzenia aukcji, o ile z przyczyn leŻących w
szczegolnościpo jego stronie aukcja obarczona jest wadą. o terminie rozpoczęcia nowej aukcji
Zamawiający powiadomiw sposob okreŚlony w SIWZ.

telefon icznej, faksowej, elektron icznej

a W szczegolności obsługi funkcjonalnej portalu
colG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice,
aukcji
tj.
należy kontaktować się z operatorem
tet. +48 32 757 4444 lub poprzez formularz kontaktowy zawarty w zakładce kontakt na stronie
e I ektro n i cz n eg o f o rm u I a rza ofe rtowego.
W sprawach dotyczących pnebiegu aukcji,

Vl. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

1.
1)

o

udzielenie zamÓwienia mogą ubiegac się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy idoświadczenia to znaczy'.
Wykonawcy, ktÓrzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofeń w postępowaniu o
udzielenie zamowienia , a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, wykonali/
wykonują dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku o łącznej wańościnetto
nie mniejszej niz: 500 000.00 PLN

Za zakres dostaw niezbędny do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uważa dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot
zamÓwienia, tj. dostawy częścizamiennych i podzespołow innych maszyn i unądzeń oraz
kompletnych maszyn i urządzeń.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowei, to znaczy.
uzyskali przychÓd netto w jednym roku obrotowym W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli
okres prowadzenia działalnościjest krÓtszy niz jeden rok - w tym okresie, na podstawie ,,Rachunku

a)

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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zysków i strat'' pozyĄa Przychod

netto ze sprzedazy produktow, towarÓw i materiałÓw lub PrzychÓd
netto ze sprzedazy i zrÓwnane z nimi o wartoŚci nie mniejszej niŻ okreŚlona w pkt' 1
.

W przypadku Wykonawcow nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania

Zamawiający dokona weryfikacji sytuacjiekonomicznejWykonawcy
potwierdzających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

finansowego

na podstawie innych dokumentÓw

W przypadku wykonawcow 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 Średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień, w ktÓrym upływa termin
składania ofert. Aby było możliwe dokonanie przeliczenia wańościwykonanych dostaw, ktorych wartoŚÓ
została okreŚlona w walutach obcych, naleŻy je wyszczegolniÓ oddzielnie dla każdego roku
kalendarzowego.

z

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

b)
2)
3)

obrotowego.

znajdująsię w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamÓwienia;
Nie zalegają z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
wyjątkiem przypadkÓw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatnościlub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
Nie znajdują się w stanie:

a) likwidacji, gdzie w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku wykonawcy lub sąd zarządził
likwidację majątku wtrybie art.332 ust. 1 ustawy zdnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne
(j.t. Dz.U. z 2020 poz. 814 z pożn. zm.),
b) upadłościza wyjątkiem wykonawcy, ktory po ogłoszeniu upadłościzawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jezeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli pzez

4)
5)

likwidację majątku upadłego, chyba, ze sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust'
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłoŚciowe (j.t. Dz'U' z2020 poz. 1228 z pożn.zm.),

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do

1

wykonania

zamówienia.

Spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamÓwienia określoneprzez Zamawiającego w
Załączniku nr 1 do SIWZ'

ocena warunków spełnienia udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia / nie
spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcow, a Wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów i/ lub oświadczeń.

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

1'
1)
2)

DoKUMENTY/oŚWADGZENIA WYMAGANE Do zŁoŻENn oD KAżDEGo z WYKoNAWcoW
WRAZ Z OFERTA:
oŚwiadczenia na druku Formularza ofertowego stanowiąceg o Załącznik nr 2 do slwz'
aktualneqo odpisu z właŚciweoo reiestru, jeŻeli odrębne przepisy wymagają Wpisu do rejestru
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeń, a dla
Wykonawcow, ktorzy prowadzą działalnoŚĆ na podstawie innych dokumentÓw - ten dokument,

3)

pełnomocnictwa do podpisywania ofertv w imieniu Wykonawcy, jezeli upowaŹnienie do podpisywania
oferty nie wynika z przedstawionych dokumentÓw,(na dzień składania ofeńy)

4)

dowodu wniesienia wadium,

5)

jezeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'
zamiast dokumentów, o ktÓrych mowa W pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy okreŚlone w pkt 2) stosuje się odpowiednio,

6)

wykaz spełnienia istotnych dlaZamawiĄącego parametrÓw techniczno - uzytkowych oraz
Wymaganych dokumentow przedmiotu zamÓwienia zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 3 do SIWZ

7)

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, zgodnie ze Wzorem Załącznikiem nr 5 do SIWZ'
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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DoKUMENTY l oŚWlADczENlA, Do zŁożENlA PRzEz WYKoNAWCĘ, KToRY zŁoŻYŁ
NAJKoRzYsTNlEJszĄ oFERTĘ (najwyżej ocenioną tj. zawierającą najniższą cenę lub

2

najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofeń)
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO:

1)

a)

Dla potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
oryginał lub kopia poświadczonaprzezWykonawcę za zgodnośó z oryginałem rachunku zysków
i slrat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia działalnoŚci
jest krotszy niz jeden rok_za ten okres. Wprzypadku WykonawcÓw, ktÓrzy na podstawie przepisÓw
odrębnych nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty
okreŚlające przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.

2) Dla potwierdzenia spełnienia warunku niezalegania z uiszczeniem podatkow, opłat lub składek na

a)

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
aktualne zaświadczenieNaczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,Że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, Że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnoŚci lub wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego

organu-wystawione@.iej-E!Ż!rn.!es!rc9przedupływemterminuskładaniaofeń.
zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału 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

b) akiualne

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty zaległych płatnościlub wstrzymanie
w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu - wystawionego nie wcześnieiniż 3 miesiace przed

upływem terminu składania ofeń.
JeŻeti Wykonawca ma siedzibę tub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej'
zamiast dokumentow, o ktÓrych mowa w pkt 2) składa dokumenty wystawione w kraju, w ktÓrym ma
siedzibę tub miejsce zamieszkania' Termin określonyw pkt 2) sfosuie się odpowiednio'

3)

wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich wartoŚci,
przedmiotu' dat wykonania i odbiorcow zgodnie zZałącznikiem Nr 4 do SIWZ oraz załączenia
dokumentow potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

-

umowy

4)

oŚwiadczenie \A/ykonawcy l członka konsorcjum
zZałącznikiem nr 7 do SIWZ

3'

Dokumenty i oŚwiadczenia wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ potwierdzĄące, Że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przezZamawiającego w niniejszej S|WZ -y'eś/isą
wymagane.

dane do zawarcia

zgodnie

Zamawiający wezwie Wykonawcę, ktory złożynajkorzystniejszą ofertę, do złożenia W
okreśtonymterminie stosownych oświadczeń/dokumentÓw potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
okreśtonych pnzez Zamawiającego, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby
u n i ew

aż n i e n i e po stępowa n i a I u b od rz

u

ce n i e

oferty.

Uwaga:

Wykonawca moŻe potegaÓ na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnościachfinansowych innych podmiotÓw, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunkow' 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 zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia (jeŻeli
dotyczy)

Vlll' Wymagania dodatkowe, gdy kilka podmiotów wspólnie składa ofeńę.

1.
2'

tym przypadku ponoszą solidarną
nalezytego wykonania umowy,
pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy
prowadzonym postępowaniem
korespondencję związaną

Wykonawcy mogą wspÓlnie ubiegac się o udzielenie zamÓwienia, w
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy iwniesienie zabezpieczenia
W przypadku, o ktorym mowa W punkcie 1 Wykonawcy ustanawiają
ich w postępowaniu o udzielenie zamowienia, albo reprezentowania

W sprawie zamowienia. Wszelką
Sekretaz Komisji: BeĘna Zedlewska
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Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem ze skutkiem dla
wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3

W przypadku, kiedy ofeńę składa kilku Wykonawcow wspÓlnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą
być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych WykonawcÓw lub osoby reprezentujące
poszczeg Ól nych Wy kon awcow skład ających ofe rtę wspol n ą.

4.W

ERT

LKU

1)

na dzień składania poprzez EFo:

a)

pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŹnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych
Wykonawcow,
wystawiony indywidualnie dla kazdego z WykonawcÓw aktualny odpis z właŚciwego rejestru, jeŻeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniejniŻ 6 mieslęcy przed
upływem terminu składania ofert, a dla WykonawcÓW, ktÓrzy prowadzą działalnoŚc na podstawie
innych dokumentow - ten dokument;

b)

potwierdzen ie wn ies ien a wad

c)

i

W

d)

bi

i

u

m- 7'ez

e

I

i d otyczy.

ie

nia z

iodawcv owarancii. iak równi eż clo

zarówno do zl
wspolnie u bieoaiacvch sie o udzielenie zamówienia.

2)
a)
b)
c)

odnosi

Mfukonaweów

na wezwanie Komisji Przetargowej:
dokumenty i oŚwiadczenia wystawione indywidualnie dla kaŻdego z Wykonawcow potwierdzające,
że nie zalegaz uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatnoŚci
lub wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właściwegoorganu,
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie pzedmiotu ZamÓwienia stanowiącego

Załącznik Nr 6 do sIWz'
kopię umowy konsoĘum.

5'

Wykonawcy wspÓtnie ubiegający się o udzielenie zamÓwienia muszą wykazac, Że Warunki dotyczące
wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osob zdolnych do wykonania zamÓwienia lub
zdolnoŚci finansowych spełniają łącznie ina tą okolicznośc załączyc odpowiednie dokumenty (jeŚli są
wymagane). JeŻeli jeden z WykonawcÓw spełnia okreŚlone pzez Zamawiającego warunki moŻna
przedłoŻyc tylko dokumenty jego dotyczące'

lX.

opis sposobu przygotowania izłoŻenia ofeńy:

1.

oferta składa się z:
Elektron icznego Formu larza Ofertowego,
oświadczeń i dokumentow, o ktÓrych mowa w częściVl_Vlll slWZ'
pełnomocnictwa wskazującego, iŻ osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub \Atlkonawca
występujący w imieniu \Ą/ykonawcow wspÓlnie ubiegających się o udzielenie zamÓwienia, jest do tego

1)

2)
3)

2.
3.

4.

5

t

wszvstkich

upowaŻniona, jezeli nie wynika to z dokumentÓw potwierdzających zasady reprezentacji.
Pełnomocnictwo do złoŻenia ofeńy musi byc pod rygorem niewaŹnościudzielone poprzez opatrzenie
go kwal ifikowanym podpisem elektron iczny m przez mocodawcę
Wykonawca moŻe złoŻyÓ tylko jedną ofeńę.
TreŚĆ ofeńy musi odpowiadaÓ treścininiejszej S|WZ lub specyfikacji technicznej, pod rygorem
odrzucenia oferty zgodnie z $ 29 ust. 5 punkt 2) lit. a) Regulaminu.
Pned złożeniem ofertv zaleca sie wvkonanie testu podpisu elektroniczneqo na Platformie EFQ.
Moztiwose wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFo jest dostępna po zalogowaniu
- po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny.
W przypadku wystąpienia problemÓw ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio z
Administratorem Ptatformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem
https://efo.coig'biz/index/kontakt (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemÓw związanych m.in.
z podpisem elektron icznym).
ofeńę (formularz ofeńowy) należy złoŻyćw formie elektroniczn€1 za pomocą platformy EFo
udostępnionej na stronie: https://efo.coiq'biz.
Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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Do formularza ofeńowego złoŻonego w formie elektronicznej nalezy dołączyc rownież załączniki do
oferty, tj. dokumenty i oświadczenia wymagane W postępowaniu zgodnie z treściąSIWZ, zapisane w
jednym pliku w formacie PDF, o rozmiarze max. 250 MB.

_

Uwaga:

_
-

szczegołowy sposób składania ofeft

6'

'
8.
9.
7

przypadku braku możliwościzłożenia załącznikow do oferty w jednym pliku, załączniki mogą byĆ
złoŻone w kitku plikach - w takim przypadku każdy dołączony plik winien być podpisany przez osoby
uprawnione do podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz opatrzony nazwąwskazującą
na jego zawaftość,
W

na

platformie

EFo

7'esf dostępny

na

stronie:

https://efo. coio. bizli ndex/pomoc/doku mentacia
załączniki do oferty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa należy dołączyÓ jako oddzielny plik,

wadium w innej formie niż pieniądz (poręczenie, gwarancja), ktore zostało wystawione w postaci
elektronicznej, należy dołączyi jako oddzielny plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez Wvstawce poreczenia/gwarancii.

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:
Winoows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows 7, Windows XP, Vista), przeglądarka
internetowa zwłączoną obsługą JavaScript: lnternet Explorer wersja 10 lub 11, MoziIla 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.
Wiązącą ofeńą jest elektroniczna oferta pozostawiona na Platformie EFo w statusie złoŻona.

Upowaznienie do podpisywania ofeńy i do występowania w przetargu w imieniu \Ą/ykonawcy musi byÓ
dołączone do oferty lub musiwynikac z przedstawionych dokumentow.
oferta oraz wszystkie załączniki muszą byc sporządzone w języku polskim pismem czytelnym i truvałym.
Dokumenty sporządzone w innym języku winny być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski
iwrazz tłumaczeniem dołączone przez Wykonawcę do ofeńy.
1o. Wykonawca w formularzu ofertowym winien wypełnic wszystkie pola stanowiące informację na temat
firmy.

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

11. Strony zawierające informacje

12. \Ą/ykonawcy, ktorzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
ceńyfikujący, zobowiązani są dostarczyc Administratorowi Platformy EFo wzÓr takiego podpisu przed
rozpoczęciem procesu składania oferty'
ofertowa musi byc określona w PLN, podana w tabeli Formularza ofeńowego, jako cena netto
brutto, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT - zgodnie zZałącznikiem nr 2 do SIWZ

13. Cena

i

.

14'
15.

Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana ofeńy może
byc dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej ofeńy i złoŻenie nowej (zmienionej).
W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawańe wszelkie podatki, cła inne
zobowiązania wynikające ze stosownych ustaw, koszty transpońu do magazynÓw Zamawiającego wraz

i

z

ubezpieczeniem na czas transportu oraz koszty opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i
oznakowania wyrobÓw.
16. Jezeli Wykonawca zamierza zamieŚcic w ofercie informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisÓw Ustawy zdnia 16 kwietnia 1993 roku ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
U.z2O2Or.poz.1913t'j.) niepÓŹniej niŻwterminieskładaniaofertmusizastrzec.żeinformacienie
moqa bvó udostepnione oraz Wvkazaó iż zastrzeżone informacie stanowia taiemnice
przedsiebiorstwa - załacznik nr 3 do SIWZ.
W tej śytuacji, Wykonawca zamieszcza treściobjęte ,,Tajemnicą przedsiębiorstwa'' w osobnym pliku,
ktoremu nadaje odpowiednią nazwę i dołącza do składanej ofeńy elektronicznejwraz z pozostałymi
p

li

ka

mi zawier ający

mi

treŚci

og ol

n

od ostę

pn

e.

Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, ktÓrych treśÓ kazdy
zainteresowany moŻe legalnie poznaÓ. W szczegolnoŚci nie moŻna zastrzec: nazwy i adresu

Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji

1

warunków płatnoŚci. lnformacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostac
przekazane w taki sposÓb, by Zamawiający mogł z łatwoŚcią okreŚlić zakres informacji objętych
tajemnicą. Brak stosownego zastrzezenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie
całościprzekazanych dokumentow i danych do dokumentacji postępowania.

17. Pzystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją
przez niego postanowień ReguIaminu udzieIania zamówień w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. i

iu
.

\
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treści slwz, w tym w szczególnościwszystkich warunków udziału w postępowaniu

X.
1'

ZamawiĄący nie wymaga od WykonawcÓw wniesienia wadium.

xl.
1.

Zabezpieczenie należytego wykonan ia umowy.
Zamawiający odstępuje od ządania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wadium.

Xll. Kryteria oceny ofeńy:

1.
2.
3.
4'
5.

Kryterium oceny jest najniższa cena (C)'waga 100 %
ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie ofeńy nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofeńę dla kryterium cena - zostanie uznana ofeńa Wykonawcy, ktÓry zaoferuje
nĄniŻszą cenę real izacji zadan ia.
SposÓb uzyskania ostatecznej ceny: aukcja elektroniczna wg zasad okreŚlonych w SIWZ.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia uzgodnień ostatecznych warunkÓw realizaĄi
zamÓwienia z wvkonawca. którv złożvłnaikorzvstnieisza ofeńe - bez względu na ustalony wcześniej
sposÓb uzysłania ceny ostatecznej. Dopuszcza się przeprowadzenie uzgodnień w formie pisemnej,
elektron icznej

xlll.
1.

2

(

n p'

:

mail, pońal aukcyjny), telefon icznej.

Warunkiumowy:

lstotne postanowienia, ktore wprowadzone zostaną do umowy, zostały określonew Załączniku Nr 8

do SIWZ.
Umowa moze zostaÓ zawarta po upływie terminu związania ofeńą, jeŻeli Wykonawca wyrazi zgodę na
zawarcie umowy na warunkach określonychw złoŻonej ofercie.

XlV. Warunki płatnoścl

1.
2.

Wymagany termin płatnoŚci wynosi
do Zamawiającego.

do 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury

Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

XV. Termin związania ofeńą.

1.
2.

Wykonawca jest związany ofeńą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofeń. Bieg terminu związaniaotertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozstrzygnięcie postępowania wraz z zawarciem umowy moŻe nastąpic po upływie terminu związania
ofertą i nie jest Wymagane jego przedłużanie.Niemniejjednak, ieŻelizamawiający uzna to zazasadne,
jest uprawniony do wystąpienia do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenieterminu związania ofertą
o okres do 60 dni.

XVl' Termin składania ofeń:

1.
2.
3.
4.
5.

ofertę wraz z załącznikami naleŻy złoŻyćw formie elektronicznej poprzezjlektroniczny Formularz

ofeńowy w terminie do dnia ..0.?..'.lł. :......2021r.do godz. ..t.'..!..5....
odpowiedzialność za prawidłowe złoŻenie oferty ponosi Wykonawca. ofeńa wiąŻąca powinna na
Platformie EFo miec status złoŻona.

Koszty opracowania i złoŻenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi \Ą/ykonawca.
System Elektronicznego Formularza ofertowego nie dopuszcza możliwoŚci złoŻenia oferty po upływie

terminu składan ia ofeń.
Wykonawca moŹe przed upływem terminu do składania ofeń zmienic lub wycofaĆ ofertę.

UWAGA:
Na etapie składania oferty, należy uwzględnić czas niezbędny do złożenia oferty oraz
wen1fikacji prawidłowościużytych podpisow elektronicznych przez system informatyczny.

XVll. Otwarcie

1.

2

3.
4'

ofert.
otwarcie ofert nie jest jawne

I '00

r o
i nastąpi w
lnformacja z otwarcia ofeń jest przekazywana Wszy stkim Wykonawcom drogą elektroniczną
na adres e-mailowy wskazany w złoŻonej ofercie.
ZamawiĄący nie przewiduje publicznej sesjiotwarcia ofeń.
otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania z tym, Że dzień, w ktorym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia

i

ll

\\r

W
t\

\
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XVlll. Sposob przekazvwania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu
Zamawiający ustala następujący sposob komunikowania się z Wykonawcami:

1. Wykonawcy z Zamawiającym:
zapytania do sIWz, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treściofert, dokumentów,
pozostałe oświadczenia i wnioski:
a) drogą elektroniczną na adres: b.zedlewska@weqlokokskrai.pl lub
b) poprzez Platformę EFo na adres e-mail osob do kontaktu wskazanych w ogłoszeniu.
składanie dokumentów na wezwanie Zamawiającego, uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia
treściofeń lub dokumentów składanych wraz z otertą _ w formie elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym poplzez Platformę EFo na elektroniczne wezwanie
w okreŚlonym przezZamawiającego terminie lub na adres e-mail: b.zedlewska@weglokokskrai.pl

2' Zamawiającego

-

z Wykonawcami:
zawiadom ien ia, wezwan ia oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom

:

drogą elektroniczną: drogą elektroniczną poprzez nazędzia umieszczone na

platformie

Elektronicznego Formularza ofeńowego.

na adres poczty elektronicznejwskazany w ofercie lub

poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie
nternetowej w profilu nabywcy https ://dostawcv-weqlokoks.coiq'biz/
osobami udzielający mi informacji ze strony Zamawiającego jest: Sekretarz Komisji Przetargowej
i

3.

: b.zed lewska@weq lokokskrai. pl. W cel u kontaktu
przekazac
zapytanie przezPlatformę EFo lub drogą elektroniczną
nalezy
zwyznaczonymiosobami

Betvna Zedlewska: te l:3217 I B1'l 96; e-ma

i

I

na podany adres.

Wyjaśnienia udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

xlx.
1.
2.
3.

Zasady udzielania wyjaśnleń i modyfikacji.
Wszelkie oŚwiadczenia izawiadomienia składane w trakcie postępowania o udzielenie zamÓwienia
winny byÓ pzekazywane zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
Wykonawca moŻe zwrÓcic się do Zamawiającego o wyjaśnienietreŚci S|WZ poprzez narzędzia
umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza ofeńowego. ZamawiĄący niezwłocznie udzieli
wyjaŚnień, chyba, Źe proŚba o wyjaŚnienie treści specyfikacji wpłynęłado Zamawiającego na mniej niż
6 dni przed terminem składania ofeń.
TreŚc zapytań (bez ujawniania żrÓdłazapytania) wrazzwyjaŚnieniami Komisja Przetargowa umieszcza
na stronie internetowej ZamawiĄącego W profilu nabywcy.
Brak odpowiedzi oznacza podtrzymanie stanowiska zawartego w SIWZ.

4.
5. W

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofeń
zmodyfikowac treŚc SlWZ. JeŻelizmiana ta będzie istotna, w szczegÓlnoŚci dotyczyc będzie kryteriÓw
oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający
pzedłuŻy termin składania ofeń . Dokonaną W ten sposob modyfikację Zamawiający umieŚci na stronie

6.

xx.

internetowej

.

W przypadku modyfikacji treściFormulaza ofertowego przed terminem składania ofeń, jeśli
Wykonawca złożyłjuŻ elektroniczną ofeńę otrzyma powiadomienie o konieczności
zweryfikowania złożonej ofeńy, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFo
ofeńa Wykonawcy zostanie oznaczona statusem 'nieaktualna' |złożona w poprzedniej weĘi
Formulaza)' Wykonawca powinien dokonaó aktualizacjl złożonejofeńy w oparciu o
zaprezentowany wykazzmian wprowadzonych w formularzu ofeńowym i wysłaÓ ją ponownie do
Zamawiającego. W pzypadku nledokonania aktua!izacjizłożona elektroniczna ofeńa pozostaje
wiążąca.
P

rzetw arzan ie

d a

nych osobowych

Zgodnie zart..13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przeMvarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46ME

(ogÓlne rozporządzenie

o

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

Zamawiający informuje, iz:
Administratorem danych osobowych \A/ykonawcy jest

WĘGLoKoKS KRAJ Sp. z o.o., z siedzibą
Ziętka, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 000008061B, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarow i
usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65, REGoN:270034633;

w Piekarach Śtąskión @1-g4o)-przy ul' gen.

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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RAJ So- z o.o.

ol,

2.
3.

a)
b)

c)
d)
4.
5.

www.weglokokskraj.pl, zwany dalej
e-mail:sekretariat@weqlokokskrai.
BDO000012274,
Administratorem
Dane kontaktowe lnspektora ochrony Danych osobowych w WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o': adres 41905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: iod@weolokokskrai.pl, tel. 32 71816 67.
Dane Wykonawcy przetwarzane będą w celu:
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia;
\Ą/yboru najkorzystniejszej ofeńy oraz udzielania zamowienia poprzez zawarcie umowy;
Przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia na wypadek przeprowadzenia
kontroli przez uprawnione organy i podmioty;
Puekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamÓwienia do archiwum.
Przebłvarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć reprezentantÓw
Wykonawcy, właścicielilub pracowników.
PizeŃlarzanie danych osobowych \A/ykonawcy dokonywane będzie na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. f)
RoDo. Prawnie uzasadnionym interesem SpÓłki jest koniecznoŚÓ przeprowadzenia postępowania o
udzielen ie zamowienia.

Dane Wykonawcy są rowniez przetwarzane w celu zapewnienia komunikacji między stronami'
dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz promowania produktÓw
Administratora, a jeślizaszłaby taka potrzeba takŻe w celu dochodzenia i windykacji naleŹnoŚci w
oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora okreŚlonego w art. 6 ust. 1 lit. r) RoDo.
PrzeŃvarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnieŻ do wykonania ciązącego na
7
Administratorze obowiązku prawnego wynikającego w szczegÓlności z ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks karny, ustawy
kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie ań. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe \Ąkonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyzszych
8
celow. Administrator moŻe udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym
usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą rownieŻ udostępniane
podmiotom upowaŻnionym na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z ktÓrymi
Administrator zawarł umowę o powierzeniu przeŃ,tarzania danych osobowych, w zakresie niezbędnym
do wykonaniaprzez nich zleceń dla Administratora.
I Dane osobowe \AĄkonawcy będą przeMvarzane w okresie prowadzenia postępowania o udzielenie
zamowienia a takze 5 lat po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami'
10 \AĄlkonawcy posiadają prawo dostępu do treŚci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 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 200-193 Warszawa, gdy
uzna,iŻ przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy RoDo.
12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Administratora (ZamawiĄącego) wszystkie osoby
fizyczne kierowane do realizacjizamÓwienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośÓ gospodarczą,
ktÓre zostaną wskazane jako podwykonawca, a ktÓrych dane osobowe zawarte są w składanej ofercie
lub jakimkolwiekzałączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o:
a) fakcie przekazania danych osobowych Administratorowi (Zamawiającemu);
b) przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora (Zamawiającego) - (jeżelidotyczy)
13. Zgodnie z art.14 RoDo Wykonawca zobowiązuje się wykonac W imieniu Administratora
(Zamawiającego) obowiązek informacyjny wobec osob, o ktÓrych mowa w ust. 12, przekazując im treśc
klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa powyzej, wskazując jednoczeŚnie tym osobom Wykonawcę jako
Żrodło pochodzenia danych osobowych, ktÓrymi dysponował będzie Administrator (Zamawiający) ( jeżelidotyczy)
14. Podanie przezWykonawcę danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowiwarunek dopuszczenia do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia'

6

XXl. lnformacje dodatkowe
1' CałoŚÓ postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to rowniez wszelkiej korespondencji
oraz porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą'
2' Komisja przetargowa moŻe ŻądaĆ od Wykonawcow wyjaśnieńdotyczących treŚci złozonych ofeń'
3. Komisja przetargowa kaŻdorazowo Wzywa WykonawcÓw, ktÓrzy w terminie składania ofert:
1) niezłoŻyli stosownych pełnomocnictw, oŚwiadczeń lub dokumentÓw,
2) złoŻyli pełnomocnictwa, oŚwiadczenia lub dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia W
okreŚlonym terminie, chyba ze pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania
lub odrzucenie ofeńy.
Sekreta rz Kom
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4.
1)
2)

Składanie dokumentÓw przez \A/ykonawcę, ktory złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę (w przvpadku procedury
odwroconej):

Komis1a Przetargowa Wzywa \A/ykonawcę, ktÓry złoŻyłnajkorzystniejszą ofertę do złoŻenia stosownych

dokumentÓw w określonym terminie, chyba, że pomimo ich złozenia konieczne byłoby uniewaŻnienie
postępowania lub odrzucenie ofeńy.
bś'iadc'"nia lub dokumenty złoŻone przez Wykonawcę, ktory złożyłnĄkorzystniejszą ofeńę winny
potwierdzaÓ:

a) spełnianie warunkÓw udziału w postępowaniu przez Wykonawcę
bi ze oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane potwierdzają spełnianie warunkÓw okreŚlonych w
slWZ/lWZ na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzien złoŻenia.
5' Komisja przetargowa uprawniona jest do odstąpienia od ządania od Wykonawcy dokumentÓw i
oświaóczeń wynit<ających z Regulaminu lub S|WZ/|WZ, jeŻeli Zamawiający jest w ich posiadaniu albo
moze uzyskac jez powszechnie dostępnych i bezpłatnych baz danych.

6.

7.
1)
2)
'
B'

Dokumeńty i oświadczenia podlegające uzupełnieniu winny potwierdzać spełnienie przez \Ą|konawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamÓwienia wymagań
określonych przez Zamawiającego na dzień Wyznaczony przez Komisję Przetargową, jako dzień
uzupełnienia'

Komisja Przetargowa poprawia w ofercie:
oczywiste omyłk-i pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek - niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę,
inne omyiki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę
i wyznaczając termin na WyraŻenie zgody na ich poprawienie, chyba ze akceptacja zmian wynika z
wyjaŚnień udzielonych przez wykonawcę na podstawie ust. 4.

Zóodnie

z$

39 ust.1 Reoulaminu dokumentacia

z

postępowania nie podleqa udostepnieniu

na zasadach określonvch w przepisach o dostępie do informacii publicznei.

XX!l. Tryb ogłoszenia wyników postępowanla.

4)

o sposobie
publikacji
jest
na stronie
do
przekazywana niezwłocznie
rozstizygnięcia postępowania. lnformacja ta
kskrai.nl
www.weol
lnformacja o sposobie rozstrzygnięcia postępowania zawiera i nformacje o:
Wykonawcach, ktorych oferty wybrano,
Wykonawcach, ktorych oferty zostały odrzucone wskazując podstawę wynikającą
z Regulaminu oraz uzasadnienie faktyczne,
Wykonawcach, ktÓrzy zostali wykluczeni wskazując podstawę wynikającą z RegulaminU oraz
uzasadnienie faktyczne,
uniewaŻnieniu postępowania wskazując podstawę wynikającą z Regulaminu oraz uzasadnienie

3

Decyzje podejmowane przez Zamawiającego

1.

2.
1)

2)
3)

osoby upowaznione informują WykonawcÓw, W formie przewidzianej W S|WZ

faktyczne.

w toku

postępowania

o

udzielenie ZamÓwienia,

w tym o odrzuceniu ofeń, wykluczeniu WykonawcÓw czy uniewaŹnieniu postępowania są ostateczne
i nie podleg Ąą zaskażeniu. Wykonawcom uczestniczącym W postępowaniu jak i mającym zamiar

wzięcia udziału W postępowaniu

o

udzielenie ZamÓwienia nie przysługują W stosunku do

ZamawiĄącego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

xxill
1.

2.

q

Postanowienia końcowe.
Ztytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługują zadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem, złożeniem oferty oraz uczestnictwem W postępowaniu
ponosi Wykonawca niezaleŻnie od wyniku postępowania.

Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Załacznikil.
,l

Załączniknr 1

SzczegÓłowy zakres zamÓwien ia

2.

Załączniknr 2
Załączniknr 3

\A/ykaz spełnienia istotnych dlaZamawiającego wymagań

3

4
5
6
7
8

Se kreta

Załączniknr 4
Załaczniknr 5
Załącznik nr 6
Załączniknr 7
Załaczniknr 8

z

Kom i sji : Bety n a Ze d lew ska

Formularz ofertowv

i

parametrow technicznych
Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw
oŚwiadczen ie dotvczące przedmiotu oferty
oŚwiadczenie \Ąfukonawcy wspÓlnie ubiegaiącego się o zamÓwienie
oświadczenieWvkonawcv/członka konsorcjum - dane do umowy
lstotne postanowienia, ktÓre zostaną wprowadzone do umowy
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Michał Małek

ZATWIERDZAM
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Sp. zo.o.
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Zakładu

K
Sp. z o.c
"Bobrek-PrriiarY"

podpis osoby upowaznionej

ĘADCA PI{AWNY

Ę-mgr
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KRAJ S
Załącznik Nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA
t.

opis przedmiotu zamówienia: Dostawa łączników do wzmacniania obudowy chodnlkowej dla
potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o' KWK Bobrek - Piekary w 2022 roku. Grupa
aso mentowa 288-13
llość

Nazwa

Lp

WPUSTPRYZMoWYZAoKRĄGLoNY 10X8X30

50,000

szt.

45,000

szt.

GŁoWlcA PŁUczKoWA Q 42 ZM-N15_23H1 WERTNICA DoŁoWA MDR ZMUW
GŁoWlcA PŁUoZKoWA Q 42 cR zM-N15-23HA WlERTNlcA DoŁoWA MDR

't0,000
10,000

szt.
szt.

sZczĘKA Do ZERDzl Q 42

49,000

szt.

50,000
50,000

szt.
szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

50,000

szt.

10,000

szt.

DzWlGN lA N 1 5-9A60 W ERTN lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PN EUMAryczNA
WD-O2EA OMAG
oBEJMA Q 1 59 N1 0'l -0'l_161 WIERTNlcA DoŁoWA PNEUMATYCZNA WD-ozEA

6,000

szt.

4,000

szt.

WlERTNlcA DoŁoWA PNEUMATYCZNA WD-o2EA

4,000

szt.

GŁoWlcA ZAclsKoWA N15-9DA WlERTNlcA DoŁoWA

2,000

szt.

KABŁĄK N 1 5-9D-2A W|ERTN lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA
WD.O2EA OMAG

6,000

szt.

6,000

szt.

DRENMOWA POWIETRZNA WDP-'I C OMAG
szczĘKA Q 32 N15_23c3 WlERTNlcA DoŁAWA

WIERTNICA

WD-O2EA OMAG

ELEKTRYCZNfuPNEUMATYCZNA
ZMUW

N1 4-32A57A

N15-58_15/M

ZMUW

WlERTNlcA DoŁoWA MDR-o3A

szczĘKA Q 42 N15-2086 WlERTNlcA DoŁoWA MDR-06A^//D-02EA

szczĘKA Do ZERDzl

ZMUW

Q 32 N15_58-19 WlERTNlcA DoŁoWA MDs-06 WA

Z=55 Nl5-9A6 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.OzEA OMAG
WAŁEK N1 5_9A8A WlERTNlcA DoŁoWA ELEKTRYCZNAJPNEUMATYCZNA
O2EA OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=25 N'15-9A34 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-02 EA OMAG
TULEJA sPRzĘGŁA N15-9A35 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG

KoŁo ZĘBATE

WRZEcloNo sKoK-900 L_1380

N'15-9A45/1

oBEJMA Q
OMAG

'159 N101_01-166

WD-O2EA OMAG

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

KABŁĄK

N

1

5-9D-3A Wl ERTN

WD-O2EA OMAG

sWoRzEŃ

N

lcA DoŁoWA

10,000

szt.

N'l 5-9D-9 Wl ERTN

lcA DoŁoWA ELEKTRYoZNA/PNEUMATYCZNA

30,000

szt.

lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

30,000

szt.

lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEU MATYCZNA

10,000

szt.

15,000

szt.

15,000

szt.

10,000

szt.

30,000

szt.

WD-o2EA

50,000

szt.

MATYCZNA WD-o2EA

50,000

szt.

4,000

szt.

10,000

szt.

6,000

szt.

6,000

szt.

6.000

szt.

SPRĘŻYNA N 1 5-9D-1

WD-O2EA OMAG
N

KTRYCZNA/PNEUMAryCZNA

lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNłPNEUMATYCZNA

WD-O2EA OMAG

sWoRZE Ń

ELE

5-9D-6A W|ERTN

1

WD-O2EA OMAG

PoDKŁADKA

WlERTNlcA DoŁoWA

WD-O2EA OMAG

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

OMAG

WD-

1

0 Wl ERTN

5_9D-1'1 Wl E RTN

WD-O2EA OMAG

NAKRĘTKA N 1 5-9D-'l 2A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
KLucZ Do GŁoWlcY N15_9KAWlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-02 EA OMAG
N15-9L7 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNłPN EUMATYCZNA WD-o2EA oMAG
ŚRugn ocZKoWA N'l5-9D_7/b WlERTNlcA DoŁoWA

ŚnuaR oczKoWA

WD-O2EA OMAG

E

LEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

N

lT 5X 1 6 W|ERTN

lcA DoŁoWA ELEKTRYoZNA/PNEUMATYCZNA

N

lT 6X1 6 Wl

lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PN

OMAG

OMAG

E RTN

EU

ucHWYT RoZPoRY Q159 N101-01-156 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=18 G14-49A26A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN E U MATYCZNA WD-OzEA OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=22 G14-49A27AWERTN|CA DoŁoWA
ELEKTRYCZNłPNEUMATYoZNA WD-ozEA oMAG
KoŁo ZĘBATE Z=25M=2 G14-49A28A WlERTNlcA DoŁoWA
E LEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
KoŁo ZĘBATE z=35 G14-49A29A WERTN|CA DoŁoWA
ELEKTRYCZNAJPN EUMATYCZNA WD-O2EA OMAG

\
\,

.),

UJ

.s
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\
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KoŁo ZĘBATE Z=31 G14-49A30A WlERTNlcA DoŁoWA

RAJ So. z o.o.

6,000

szt.

6,000

szt.

10,000

szt.

6,000

szt.

5,000

szt.

425,000

szt.

400,000

szt.

5,000

szt.

10,000

szt.

20,000

szt.

'10,000

szt.

5,000

szt.

6,000

szt.

30,000

szt.

6,000

szt.

10,000

szt.

10,000

szt.

15,000

szt.

30,000

szt.

10,000

szt.

20,000

szt.

KoŁEK WALCoWY N't4_49A140 WlERTN|CA DoŁoWA

20,000

szt.

KoREK G'14-49A67A WlERTNlcA DoŁoWA ELEKTRYCZNłPNEUMATYCZNA

10,000

szt.

KoREK N'14-49a'l45 M16X1'5 WERTNlcA DoŁoWA

20,000

szt.

SPRĘZYNA G'l 4-49A68A Wl ERTN lcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNłPNEUMATYCZNA WD-o2EA oMAG
SPRĘŻYNA G1 4-49A69A WlERTN|CA DoŁoWA

20,000

szt.

20,000

szt.

10,000
10,000

szt.
szt.

20,000

szt.

10,000

szt.

10,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

100,000

szt.

50,000

szt.

50,000

szt.

50,000

szt.

ELEKTRYCZNłPNEUMATYCZNA WD-02EA oMAG
KoŁo ZĘBATEz=28 G14-49A3'1A WlERTNlcA DoŁoWA

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG6
KoŁo ZĘBATE z=2o G14-49A33A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG
TULEJA ŁoZYsM G14_49A37B WERTN|CA DoŁoWA
ELEKTRYCZNfu PN EUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
PŁYTA czoŁowA WEWNĘTRZNA G1 4-49A39A W|ERTN lcA DoŁoWA

ELEKTRYCZNłPNEUMATYoZNA WD_o2EA oMAG
PŁYTAWEWNĘTRZNA G14-49A40AWlERTNlcADoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMAryCZNA WD-O2EA OMAG
PŁYTA ZEWNĘTRZNA G14-49A41A WERTN|CA DoŁoWA
ELEKTRYCZNłPNEUMATYoZNA WD-02EA oMAG
PŁYTA czoŁowA ZEWNĘTRZNA G14_49A42B WlERTNlcA DoŁoWA

ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-OzEA OMAG
NAKRĘTKA WRZEo loNA G 1 4-49A43A Wl ERTN lcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
NAKRĘTKA KoRoN KoWA KM20X'l,s_os-B-FEizN8 W ERTNl cA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
TARCZA SPRZĘGŁA SToZKoWEGo G14_49A46A WlERTNlcA DoŁoWA

ELEKTRYCZNłPNEUMATYCZNA WD_o2EA oMAG
TARczA SPRZĘGŁA G14-49A46łM W|ERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
TULEJA sPRZĘGŁA G1 4-49A47 Awl ERTNlcA DoŁoWA

ELEKTRYoZNłPNEUMATYCZNA WD-o2EA oMAG
ZĘBATKA G1 4-49A48A WlERTNlcA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA
WD-O2EA OMAG

TULEJA ZĘBATA G14_49A49A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG
WAŁEK G1 4-49A52A WlERTNlcA DoŁoWA ELEKTRYoZNA/PNEUMATYCZNA
WD.O2EA OMAG
WAŁEK G 1 4_49A53A Wl ERTN cA DoŁoWA E LEKTRYCZNA/PN EU MATYCZNA
WD.O2EA OMAG
PoDKŁADKA G1 4_49A54A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD.O2EA OMAG
TULEJA ŁoZYsM G14-49A55A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG
NAKRĘTKA SPECJALNA G 1 4-49A62A Wl ERTNIoA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
l

ŚRuaR M3o G14-49A65 WlERTNlcA DoŁoWA
E

LEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

WD-O2EA OMAG

ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD.O2EA OMAG
WD-O2EA OMAG

ELEKTRYCZNfu PN EUMATYCZNA WD-O2EA OMAG

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
TULEJA ŁoZYsKA G14-49A37B WlERTNlcA WD-02E^^/D-02EA
TU LEJKA N 1 4-49A63 W ERTN lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYoZNA
WD-O2EA OMAG
TULEJA DYsTANsoWA G14-49451 a WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN E UMATYCZNA WD-OzEA OMAG
TU LEJA DYSTAN soWA G 1 4-49 A7 4 A wl ERTN cA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
WPUST G1 4-49 A7 5F Wl ERTN lcA DoŁoWA E LEKTRYCZNA/PN EU MATYCZNA
WD-OzEA OMAG
WPUST A6X6X22 Wl ERTN lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNAi/PN EUMATYCZNA WDO2EA OMAG
l

PlERŚclEŃ UsZcZELNlAJĄcY NBR75X95X12 WlERTNlcA DoŁoWA

WD-O2EA OMAG
PlERŚclEŃ osADczY sPRĘzYNUJĄcY z 45 PN_81/M-86111 WlERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD_02 EA oMAG
PlERŚclEŃ osADcZY SPRĘZYNUJĄ?Y z 40 PN_81/M-851 1'1 WlERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-o2EA oMAG

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

PlERŚclEŃ osADczY sPRĘzYNUJĄcY w 42 PN-81/M-8511'1 WERTN|CA
DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-o2EA oMAG
PlERŚclEŃ osADcZY sPRĘZYNUJĄ?Y w 47 PN-81/M-85111 WERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYoZNłPNEUMATYCZNA WD-o2EA oMAG
PlERŚclEŃ osADczY SPRĘZYNuJĄCY z 65 PN-81/M-85111 W|ERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-o2EA oMAG

I
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z
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P

r

PlERŚclEŃ osADczY sPRĘZYNUJĄCY z 70 PN-B1/M-851'11 WlERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-o2EA oMAG
PlERŚclEŃ osADczY sPRĘzYNUJĄcY z 75 PN-8'1/M-8511'l WIERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYoZNłPNEUMATYCZNA WD-02 EA oMAG
PlERŚclEŃ osADcZY sPRĘzYNUJĄCY W 110 PN-B'l/M-85111 WlERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYoZNA WD-o2EA oMAG
PlERŚclEŃ osADczY SPRĘZYNUJĄCY W 68 PN-8'1/M-851'11 WERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYCZNfu PN EUMATYCZNA WD-ozEA oMAG
PlERŚclEŃ osADcZY SPRĘZYNUJĄCY W 52 PN-B1/M-86111 WlERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-o2EA oMAG
PlERŚclEŃ osADcZY SPRĘŻYNUJĄCY W 75 PN-81/M-86111 WERTNICA
DoŁoWA ELEKTRYCZNłPNEUMATYoZNA WD-o2EA oMAG
ŚRueR M8X145 G14-49A115 W|ERTNlcA DoŁoWA

ELEKTRYCZNfu PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
WAŁEK N 1 5-1 8A2 1 A Wl ERTN lcA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA
WD-O2EA OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=20 N'15-18A24 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PN EU MATYCZNA WD-O2EA OMAG
TRZYMAK N 1 5-1 8AA Wl ERTN| cA DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PN EUMATYoZNA
WD.O2EA OMAG
TULEJKA ŚL|ZGoWA N'l5-18A64 WlERTNlcA DoŁoWA
E LEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-OzEA OMAG
WAŁEK (DLA sM07i25) N13_65A21 WlERTNlcA DoŁoWA WD-02H oMAG
TULEJA ZĘBATA G14-49A49lB WlERTNlcA DoŁoWA HYDRAULlcZNA WD-06H
OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=15 N131-01'026 WlERTNlcA DoŁoWA HYDRAUL|CZNAWDO6H OMAG
KoŁo ZĘBATE Z='l7 N131-01.027 WlERTNlcA DoŁoWA HYDRAULlcZNA WDO6H OMAG
KoŁo ZĘBATE Z='l9 N131-01.028 WlERTNlcA DoŁoWA HYDMULłCZNA WDO6H OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=27 N131-01.029 WlERTNlcA DoŁoWA HYDMUL|CZNA WDO6H OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=25 N131-01.030 WlERTNlcA DoŁoWA HYDMUL|CZNA WDO6H OMAG
KoŁo ZĘBATE z=23 N 1 31 -0'l .031 WlERTNlcA DoŁoWA HYDRAULlcZNA WD_
O6H OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=16 N1 31 -01 .033 WlERTNlcA DoŁoWA HYDMUL|CZNA WDO6H OMAG
KoŁo ZĘBATE Z=20 N131-0'l.034 WlERTNlcA DoŁoWA HYDRAUL|CZNA WDO6H OMAG
TULEJA sPRzĘGŁA Z KoŁEM ZĘBATYM N1 31-01 .035 WERTN|CA DoŁoWA
HYDRAULICZNA WD-O6H OMAG
KoŁo ZĘBATE z r ULEJ Ą ŁoŻYsKoWĄ N 1 3 1 -0 1 037 Wl ERTN| cA DoŁoWA
HYDRAULICZNA WD-O6H OMAG
WRZEcloNo 5=900 N131-01.045 WlERTN|CA DoŁoWA HYDRAULlcZNA WDO6H OMAG
.

TARczA SPRZĘGŁA sToZKoWEGo

N1 31-01 .046

WlERTNlcA DoŁoWA

HYDRAULICZNA WD-O6H OMAG
TU LEJA SPRZĘGŁA N 1 3 1 -0'l .047 Wl ERTN lcA DoŁoWA HYDRAUL|CZNA WDO6H OMAG
WAŁEK N13'1-01.021 WlERTNlcA DoŁoWA HYDRAULlczNA WD-06H oMAG
ZĘBNlK sToŻKoWY W1 3.o5o_o1.o44 WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcoWA
DoŁoWA \^/I\łD-1 50 ZMUW
WoDzlK PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ W'l3.050-01.21 WERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
WAŁEK UzĘBloNY PRZEKŁADNl Z oBRoTNlcĄ W13.050-01'037 WlERTNlcA
MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
WAŁEK PRZEKŁADNl Z oBRoTNlcĄ W13.050_01'075 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
WAŁ PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ W13.050-01.03B WlERTN|CA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW
WAŁ PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ W'l3.050_01.039 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_I 50 ZMUW
WAŁ PRZEKŁADNl Z oBRoTNlcĄ W'l3.050-01.040 WERTN|GA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
WAŁ PRZEKŁADN| Z oBRoTNlcĄ W'l3.050-01.041 WlERTNlcA
MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
WAŁ PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ W13.050-01.074 WlERTNIoA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
PlAsTA KoŁA ZĘBATEGO Wl3.050-01.059 z KOŁEM ZĘBATYM z=39 M=3' Z=30
M=3 W13.050-01.051 KOMPLETNlE ZMONTOWANA Do PRZEKŁADNl Z
oBRoTN lcĄ Wl ERTN lcA MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA !Ą/l/lD-1 50 ZMUW
KoŁo ZĘBATE Z=30 M=3 ;Z=17 M=3 W13.050-01.048 PRZEKŁADNI z
oBRoTNlcĄ W ERTN tcA MAŁoŚ RE DN lcowA DoŁoWA !Ą/MD-1 50 ZMUW
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Sekretaz Kom
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sji : B ety
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a Ze dlewska

100,000

szt.

100,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt,

20,000

szt.

20,000

szt.

45,000

szt.

10,000

szt.

6,000

szt.

5,000

szt.

10,000

szt.

6,000
6,000

szt.
szt.

6,000

szt.

6,000

szt.

6,000

szt.

6,000

szt.

6,000

szt.

6,000

szt.

6,000

szt.

6,000

szt.

4,000

szt.

4,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

6,000
2,000

szt.
szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

'10,000

szt.

2,000

szt.

str. L5

KS KRAJ So. z o.o.

WEG

Nr sorawv: PRZZI2810

Z=39 M=3 ; Z=30 M=3 W13.050-0'l .51 PRZEKŁADNl Z
lcA MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA \Ą/l\ł D-1 50 zM UW
KoŁo ZĘBATE Z=33 M=3 W13.050-01 '049 PRZEKŁADN| Z oBRoTNlcĄ
Wl ERTN lcA MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA \^lMD-1 50 ZMUW
KoŁo ZĘBATE Z=20 M=3 W13.050-0'l.050 PRZEKŁADN| z oBRoTNlcĄ

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

6,000

szt.

1,000

szt.

4,000

szt.

4,000

szt.

4,000

szt.

4,000

szt.

4,000

szt.

4,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

\^AłD-

2,000

szt.

WERTNlcA MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

PoMPA ZĘBATAPz 18 P WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD-150

2,000

szt.

TŁocZYsKo cYLlNDRA HYDMUL|oZNEGo W13.050_05.009 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW

2,000

szt.

2,000

szt.

SPRĘŻYNA cYLlNDRA HYDRAUL|oZNEGo W13.050-05.01 1 W|ERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
NAKRĘTKA cYLlNDRA HYDRAULlcZNEGo Wl 3.050_05.006 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
TŁoK cYLlNDRA HYDRAULlcZNEGo W13.050_05.013 WlERTNlcA
MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

KoŁo ZĘBATE

oBRoTNlcĄ

Wl ERTN

WlERTNlcA MAŁosREDNlcoWA DoŁoWA WMD-150 ZMUW
KoŁo ZEBATE 2=26 M=3 W1 3. 050-0 1 .052 PRZEKŁADN| z oBRoTN lcĄ
Wl E RTN icA MAŁoŚ RE D N coWA DoŁoWA \^^4 D- 1 50 zM UW
l

KoŁo ZĘBATE

Z=34 M=3 Wl

3.

050-0

1

.

055 PRZEKŁADN

I

Z oBRoTN

lcĄ

zMUW
W13'050-01 .056 PRZEKŁADN| z oBRoTNlcĄ

Wl ERTN

lcA MAŁosREDNl coWA DoŁoWA

Wl E RTN

l

KoŁo ZĘBATE Z=29 M=3
cA MAŁoŚ R E D N coWA DoŁoWA
l

\^/tvlD-1

50

\^Ał D-

50 zM UW

1

cYLlNDER HYDRAULlczNY W13'050-05 KoMPLET Do PRZEKŁADNl z
oBRoTNlcĄ WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD-150 ZMUW
GŁoW cA zAclsKoWA W1 3.o5o-o3 Wl ERTN|CA MAŁoŚREDNlcoWA

DoŁoWAWMD_150 ZMUW
PoDKŁADKA REGULACYJNA GŁoWlcY zAclsKoWEJ W1 3.050-03.008
Wl E RTN lcA MAŁoŚRE DN lcowA DoŁoWA \^/M D-1 50 ZMUW

PoDKŁADKA GŁoWlcY ZAclsKoWEJ

W1 3. 050-03.0

MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW

1

8 W ERTN

lcA

PoDKŁADKA GŁoWlcY zAclsKoWEJ W1 3.050-03.019 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
PoDKŁADKA GŁoWlcY ZAclsKoWEJ W1 3.050-03'024 W ERTN|CA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
PoDKŁADKA zABEzPlEczAJĄcA GŁoWcY ZAclsKoWEJ W1 3. 050-03' 01 1
Wl ERTN|CA MAŁoŚ RE DN lcowA DoŁoWA \^/tvl D-l 50 ZM UW
cYLl NDER GŁoW cY ZAclsKoWEJ Wl 3.050-03.01 Wl ERTN lcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW
TULEJA PRoWADzĄcA GŁoWcY ZAclsKoWEJ W1 3.050-03.007 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW

TŁoK GŁoWlcYZAclsKoWEJ

Wl3.050_03'023WlERTNlcA

MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
TARoZA REGULACYJNA GŁoWlcY ZAclsKoWEJ W1 3.050-03.01 2 WlERTNlcA
MAŁoŚREDN lcoWA DoŁoWA WMD-'I 50 ZMUW
TULEJA PoŚREDNlA GŁoWlcY zAclsKoWEJ W13'050-03.02 WERTNICA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoW2 WMD-1 50 ZMUW
PRoWADN lcA szczĘK GŁoWlcY ZAc ls KoWEJ W1 3. 050-03' 0',1 4 Wl ERTN lcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
oDRZUTNlK W1 3.o5o-o3.o1 o WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA \^/MD150 ZMUW

oDRZUTN l K
.'I50
ZMUW

W1 3. o5o-o3.

PoKRYWA GoRNA

WMD-150 ZMUW

WRZEcloNo

o

1

6 Wl ERTN

W1 3.o5o_o3.o1 3

W1 3.o5o_o3.o15

WMD.150 ZMUW

PoKRYWA DoLNA

WMD.150 ZMUW

l

cA MAŁoŚ

REDN

lcoWA DoŁoWA

WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA

W1 3.o5o-o3.o3 Wl ERTN

lcA MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA

ZMUW

KOREK CYLINDRA HYDRAULICZNEGO W13,O5O-O5.O1O WIERTNICA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW

TULEJA CYLINDRA HYDRAULICZNEGO W13.050.05.01 WIERTNICA
MAŁoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD-'I 50 ZMUW
DŁAW|cA cYLlNDRA HYDRAULlcZNEGo W'l3.050-05.008 WlERTNIcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-'I 50 ZMUW
TULEJA PRoWADZĄCA W1 3'050_05.007 Do cYLlNDRA HYDRAULlcZNEGo
W1 3.o5o-o5 WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-150 zMUW
NAKRĘTKA KoRoNKoWA KM20-2-B-FE|ZN 5 Do oYL|NDRA
HYDRAU LlcZN EGo Wl 3.o5o-o5 Wl ERTN lcA MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA
WMD-150 ZMUW

TŁoK GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ Wl3.050_1 1.006 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMuW
DŹW|GN|A KRZYWKoWA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W13.050-1 1 .04

cA MAŁoŚ RE D N coWA DoŁoWA''jĄ/lvl D- 1 50 zM UW
DZW|GNlA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W13.050-',l 1'03 WERTNlcA

Wl E RTN

MAŁoŚREDNlcoWA

t(,

$

l

l

DoŁoWA

Se kreta rz Kom isj i : Betyn a Zed lew ska

WMD_1 50

ZMUW

str. 16

Nr sprawv: P
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TULEJA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W1 3.050-11.o12WIERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
TULEJA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W13.050-1'l.013 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW

RAJ So. z o.o.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

20,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

2,000

szt.

ŁĄcZN l K GŁoWlcY PoDTRZYMU JĄCEJ W1 3. 050-1 1 .02 W|ERTN lcA
lrllRtoŚRsot tlcowA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW
FILTR FD2O16O-25.10NW2 DO PULPITU STEROWNICZEGO WIERTNICA

2,000

szt.

10,000

szt.

plrnŚctEŃ UsZcZELNlAJĄcY PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ A35X47X7
cA lvRtoŚ Reoru lcowA DoŁoWA !VN/l D-1 50 ZM UW
plEnŚcleŃ UsZczELNlAJĄcY PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ A55X80X1
wt E RTN cA unroŚ Re o ru coWA DoŁoWA \^/TVl D- 1 50 zM UW
plpRŚcleŃ UszcZELNlAJĄcY PRZEKŁADN l z oBRoTNlcĄ A75X90X1

5,000

szt.

0

5,000

szt.

0

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

4,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

10,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

4,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

W1 3.050-1 1.020 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-',l 50 ZMUW
PoKRYWA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W13.050-1'l.007 WERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW

ŚnuaR GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ

NAKRĘTKA sZEŚcloKĄTNA lso 4034_M10-5-RL Do GŁoWcY
PoDTFiZYMUJące.l wis.oso_1 1 WIERTN lcA MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA
WMD-,I50 ZMUW

szczĘKA GŁoWcY PoDTRZYMUJĄCEJ

W1 3.050-1 1.014

MAŁoŚREDN lcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW

WERTNlcA

W1 3.050-1 1 .015 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW
PoKRYWA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W1 3.050-1 1 .016 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
KADŁU B GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ Wl 3.050-1 1 .017 Wl ERTN lcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW
BLACHA l GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W13.050-1 1.018 WlERTN|CA
MAŁoŚREDN lcowA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
BLACHA ll GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W13.050-1 1.019 W|ERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-'I 50 ZMUW
UcHo GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W13.050_1 1.00B WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW
PlERŚclEŃ GŁoWcY PoDTRZYMUJĄCEJ Wl 3.050_'1 1.009 WlERTNlcA
MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
PlERŚclEŃ GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ W1 3'050-1 1 .01 0 WlERTNlcA
vlRroŚReoru tcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
cYLl NDER GŁoWcY PoDTRZYM UJĄCEJ W1 3. 050-1',l .0 1 Wl ERTN lcA
tvlłtoŚReoru tcowA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW

oGNlwo GŁoWcY PoDTRZYMUJĄoEJ

uRroŚReoNlcowA DoŁoWA

WMD_I 50

zMUW

Wl ERTNI

l

l

lcA lvlRtoŚRgotltlcowA DoŁoWA \^/lV D- 1 50 zM UW
pleRŚctEŃ UszczELNlAJĄcY PRzEKŁADNl z oBRoTNlcĄ A75X1 00X10
Wl E RTN cA lvlRtoŚ nE ol.t coWA DoŁoWA !ĄM D- 1 50 zM uW
plrnŚclrŃ o NBR 80-N-D 2300 RYs.3 PRZEKŁADNlz oBRoTNlcĄ
Wl ERTN lcA MAŁoŚRE DN lcowA DoŁoWA !Ą/MD-1 50 ZMUW
Wl ERTN

l

t

plEnŚcleŃ o NBR ao_N-c

0975 RYs.3 PRZEKŁADNl Z oBRoTNlcĄ
ERTNICA HłRroŚReoN lcowA DoŁoWA !Ą/MD-1 50 ZMUW
plrRŚcleŃ o NBR 80-N-c 0437 RYS.3 PRzEKŁADNlz oBRoTNlcĄWlERTNlcA
rvlRroŚReorulcowA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
plrRŚcleŃ o NBR 80-N-B 0170 RYs'3 PRzEKŁADNIz oBRoTNlcĄ

Wl

lcA vlłroŚReorulcowA DoŁoWA \^/M D_1 50 ZM UW
ptnnŚcleŃ o NBR Bo_N-B o'150 RYs'3 PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ
Wl E RTN lcA ttlRtoŚReoru coWA DoŁoWA WM D- 1 50 ZM UW
Wl ERTN

l

plERŚcleŃ UszczELNlAJĄcY NBR 80-N_29.2X3 RYs.3 PRzEKŁADNl Z
WlE RTN lcA vlRroŚ Rr oru lcowA DoŁoWA \^M D-1 50 ZMUW
plrnŚclrŃ UszcZELNlAJĄcY NBR 80-N-19.3X2,4 RYs.3 PRZEKŁADNl Z

oBRoTNlcĄ

oBRoTN lcĄ W|ERTN lcA lvlRroŚReoN lcowA DoŁoWA

plenŚclrŃ DoclsKoWY

!Ą/I\ł

D-1

50 ZM UW

W1 3'050-03.025 GŁoWlcA zAclsKoWA WERTNIcA
ttllRtoŚReorulcoWA DoŁoWA WMD-1 50 ZMUW
plenŚclrŃ W1 3.o5o-o3.o1 7 GŁoWlcA ZAclsKoWA Wl ERTNlcA
ttlRtoŚREot llcoWA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW
p tenŚc teŃ UsZCZELN lAJĄcY A70X90X1 0 GŁoWlcA zAclsKoWA W E RTN lcA
nłRtoŚReorulcowA DoŁoWA WMD_1 50 zMUW
plenŚcleŃ UszcZELNlAJĄcY 30,2X3 GŁoWlcA ZAclsKoWA WERTNlcA
tvlRtoŚReoru lcoWA DoŁoWA WMD-1 50 zMUW
pleRŚcl eŃ UsZcZELNlAJĄcY 1 50X1 80X'l 8 GŁoWlcA ZAclsKoWA
Wl ERTNICA lvRroŚne oN lcowA DoŁoWA \^/MD-1 50 zMUW
plenŚctEŃ UsZcZELNlAJĄcY A65X90X1 0 GŁoWlcA zAclsKoWA WlERTNlcA
HłRtoŚReorutcowA DoŁoWA WMD-1 50 zMUW
plenŚcleŃ UszczELNlAJĄcY 49,2X5,7 GŁoWlcA zAclsKoWA WlERTNIcA
untoŚRrorulcowA DoŁoWA WMD-'I 50 zMuW
pleRŚcleŃ UsZcZELNlAJĄcY 52,2X3 GŁoWlcA ZAclsKoWA WlERTNlcA
uRroŚReorulcowA DoŁoWA WMD_1 50 zMUW
UsZcZELKA W1 3.050-03.020 GŁoWlcA zAclsKoWA WlERTNlcA
tvlRtoŚReoru lcoWA DoŁoWA \^AłD-1 50 ZMUW
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GŁoWlcA ZAclsKoWA WlERTNlcA

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

4,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

5,000

szt.

pRzewÓo wysoroclŚt tlENloWY P51 P51/1 1 1 t10-400 PoŁĄczENloWY
cYtlNoRÓw HYDRAULlczNYcH WlERTNlcR tuRroŚReDNlcoWA DoŁoWA

10,000

szt.

pRzEwÓo wysoroctŚtllENloWY P51P51 l1 1 1 l10-500 PoŁĄczENloWY
cyt-lt'toRÓw HYDRAULlczNYcH WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA

'10,000

szt.

'10,000

szt.

10,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

20,000

szt.

3,000

szt.

50,000

szt.

4,000

szt.

UszcZELKA

W1 3.050_03.021

MAŁoŚREDNlcoWA

DoŁoWA WMD-'.l 50 zMUW

ptenŚcleŃ UszczELNlAJĄcY

U2 40X50x1 0

plEnŚcleŃ UszczELNlAJĄcY

U2 25X36X8

Wl ERTN

lcA MAŁoŚREDNlcoWA

DoŁoWA

cYLlNDRA HYDRAuLlczNEGo
50 ZMUW

\^Ał D-1

cYLlNDRA HYDRAULlcZNEGo

ERTNIcA rrłRtoŚ Reon lcowA DoŁoWA \^A4 D- 1 50 ZM UW
plenŚctrŃ UsZczELNlAJ ĄcY zz 25x35x7 cYLlNDRA HYDRAULlczNEGo
Wl E RTN l cA MAŁoŚ RE DN lcowA DoŁoWA \^/I\4 D- 1 50 zM UW
Wl

ptenŚcleŃ UszczELNlAJĄcY oR 44,2X3 cYLlNDRA HYDRAULlczNEGo

lcA lvlRroŚ Re oru lcowA DoŁoWA lvtvl D-1 50 ZM UW
pteRŚcleŃ UszczELNlAJĄcY 19/3/P cYLlNDRA HYDRAULlczNEGo
Wl E RTN lcA lrłRtoŚ Rr ol,l coWA DoŁoWA !Ą/NI D-1 50 zM UW
plenŚcleŃ W'l 3.050_05.01 2 cYLlNDRA HYDRAULIcZNEGo WlERTN lcA
Wl ERTN

l

uRtoŚReoNlcowA DoŁoWA
plrnŚcleŃ UszcZELNlAJĄcY

WMD-1 50 ZMUW
U2 40X56X'l 0 GŁoWlcY

PoDTRZYMUJĄCEJ
DoŁoWA WMD-I50 zMUW
plenŚcteŃ UsZczELNlAJĄcY U2 20X32X8 GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄcEJ
Wl ERTN cA lvlRroŚReoru lcoWA DoŁoWA WMD- 1 50 zM UW
ptenŚcleŃ UszczELNlAJĄcY os 60X3 GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄoEJ
WlERTNlcA tvlnroŚReorutcoWA DoŁoWA !ĄMD-1 50 ZMUW

WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcoWA
l

WMD-150 ZMUW

WMD-I50 ZMUW
PRZEWÓD wYsoroclŚu l EN loWY P51 P5 1 /1'1 1 /1 0-5000 PoŁĄczEN loWY Z
PULPITU STEROWNICZEGO DO CYLINDRA HYDRAULICZNEGO W.13O5O-05
Wl ERTN

l

cA tułroŚneon lcowA DoŁoWA

pnzrwÓo WYsoKoclŚN

WM

D_

1

50 zM UW

loWY P5 1 P51 /1 33/1 6-5000 PoŁĄczEN loWY
PULPITU STEROWNICZEGO DO POMPY PZ18P WlERTNICA
lvlRtoŚReorutcowA DoŁoWA WMD_1 50 zMUW
zRwÓR WEE 12 zLMoRAc 3c Do WĘŻA P51P51l111110-400 WlERTNlcA
uRroŚReol.ltcowA DoŁoWA WMD_1 50 ZMUW
zRwÓR LEE 12 zLMoRAc 3c Do WĘŻA P51P51l111l1o-500 WlERTNlcA
l

EN

nłRroŚRrou lcowA DoŁoWA \^/l\ł D-'1 50 ZM UW
ZAWoR GEo 1 8 ZLMA 3c Do WĘzA P51 Ps'l/1 1 ',l110_5000 WlERTNlcA

z

nłRtoŚReot llcowA DoŁoWA WMD-'l 50 zMUW
znwÓR GEo 18 ZLMA 3c Do WĘZA P51P51/133i16-5000 WlERTNlcA
nłRroŚReorutcowA DoŁoWA WMD-1 50 zMUW
URYWAK RDZENIA Q 59 TYP"M' oo RozerulÓwKl PoDWoJNEJ osPRZĘT
WIERTNICZY

zAWLEczKA 4X4o_FE/ZNB W|ERTNlcA DoŁoWA

ELEKTRYCZNA/PN EUMATYCZNA WD-O2EA OMAG
TUTA Q 42 Do RUR Z GWNTEM PŁAsKlM "cR" osPRZĘT WlERTNlczY
RATUNKOWY

tl' Wymagania prawne iwymagane parametry techniczno- użytkowe:

1)

2.
3.
4'
5.

oferowany przedmiot zamÓwienia winien byc wolny od wad prawnych i nie naruszający praw
majątkowych osob trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek
roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw
własnoŚci przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamowienia Wykonawca zobowiązany jest
do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztow i wydatkow z tym związanych,
wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osob trzecich, ktÓrych prawa
zostały naruSzone.
Częścizamienne będące przedmiotem zamÓwienia są przeznaczone do stosowania W
podziemnych wyrobiskach zakładÓw gorniczych zagroŻonych wybuchem metanu i pyłu
węglowego.

CzęŚci zamienne stanowiące przedmiot zamówienia muszą byĆ fabrycznie nowe, kompletne,
wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
Zamawiaiacv dopuszcza moŻliwoŚĆ składania ofert równowaŻnvch. RÓwnowaŻnośc częŚci dotyczy
zarÓwno funkcji, właŚciwoŚci jak i sposobu montaŻu (gabaryty, rozmieszczenie otworÓw
mocujących , przyłączy, itp.) tzn. podłączenie częŚci zamiennej rÓwnowaznej nie moze Wymagac
zastosowania dodatkowych adapterÓw lub ingerowania w konstrukcję maszyny/urządzenia
Zamawiaiacv dopuszcza mozliwoŚc złozenia oferty na dostawe nastepuiacvch kateqorii czeŚci
zamiennvch:

1)

s

Sekretarz

oryginalne częśclzamienne - podzespoły iczęścizamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji, zgodnie z ktorą Producent maszyny l uządzenia wykonał maszynę /
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uządzenie

i ujęte w wykazie częścizamiennych będącym integralnym składnikiem
DTR/|nstru kcj i uzytkowan ia,

2)

katalogowe częścizamlenne _ podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespołu / częŚci zamiennej) niŻ Producent
maszyny l urządzenia, zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Producenta
maszyny l urządzenia w wykazie częścizamiennych będącym integralnym składnikiem DTR
/ instrukcji uzytkowania, zewskazaniem katalogu wyrobow producenta przedmiotowej części
zamiennej,

ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i części
zamienne, rÓwnowaŻne z oryginalnymi częŚciami zamiennymi, wykonane przezinny podmiot

3)

niŻ:

-

-

Producent maszyny l urządzenia,
WłaŚciciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny l urządzenia), zgodnie z ktÓrą
Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l urządzenie,

Podmiot posiadający upowaŻnienie do produkcji oryginalnych częścizamiennych na
podstawie dokumentacji, zgodnie z ktorą Producent maszyny l urządzenia wykonał
maszynę l urządzenie.

Ceńyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku iwłasnej
dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwościz wymaganiami stosownych
norm przepisÓw, potwierdzonej stosownym certyfikatem wydanym (odpowiednio do
przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące / jednostki notyfikowane'

i

4)

ceńyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły i częŚci
zamienne, rÓwnowaŻne z katalogowymi częŚciami zamiennymi, wykonane przez inny podmiot
niŻ Producent katalogowych częŚci zamiennych.
Ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są Wg rysunku i
własnej dokumentacji oraz poddane ocenie zgodnoŚci ich właŚciwoŚci z wymaganiami
stosownych norm i przepisow, potwierdzonej stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio

do

przedmiotu ceńyfikacji)

pŻez

akredytowane jednostki certyfikujące

notyfikowane.

lIl.

/

jednostki

oświadczenia i dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienla przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego do złożeniana wezwanie

Zamawiaiaceqo. przez Wvkonawce. który złożvnaikorzvstnieisza ofeńe

1.
2.

oświadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gorniczych w warunkach istniejących zagroŻeń -zgodnie ze wzorem
Załącznika Nr 5 do slwz.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot ofeńy w zależnościod
oferowanej kategorii częścizamiennych:
1) w przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych Producenta maszyny /
urządzenia, której / którego pzedmiot zamówienia dotyczy:
- oświadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi
częŚciami zamiennymi Producenta maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot
zamÓwienia dotyczy - zgodnie ze Wzorem załącznika nr 1a*

2) w

przypadku oferowania oryginalnych częścizamiennych produkowanych przez
Właścicieladokumentacji, zgodnie z którą wykonano maszynę l urządzenie, której /
którego przedmlot zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upoważnienie do ich

produkcji na podstawie w/w dokumentacji:
oświadczenie Wykonawcy, że oferowane częŚci zamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi produkowanymi przez WłaŚciciela dokumentacji, zgodnie z ktÓrą została
wykonana maszyna l urządzenie, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub podmiot
posiadający upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji - zgodnie ze
Wzorem załącznika nr 1b;
_ oświadczenie producenta oferowanych częścizamiennych potwierdzające prawo do
produkcji oryginalnych częŚcizamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie zktorą
wykonano maszynę l urządzenie, ktorej / ktÓrego przedmiot zamówienia dotyczy - zgodnie ze
Wzorem załącznika nr 1c.
3) w przypadku oferowania katalogowych częścizamiennych zabudowanych w maszynie /
urządzenlu i ujętych przez Producenta maszyny I urządzenia w DTR / instrukcji

-

użytkowania:
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-

oświadczenie \Ąłkonawcy, że oferowane częścizamienne są nowymi, katalogowymi
częściami zamiennymizabudowanymiw maszynie / urządzeniu, ktÓrej/ ktorego przedmiot
zamÓwienia dotyczy i ujętymiw DTR / instrukcji uŹytkowania - zgodnie zewzorem
załącznika nr 1d;
4) w przypadku oferowania certyfikowanych zamienników oryginalnych lub kataIogowych
częścizamiennych:
- oŚwiadczenie Wykonawcy, ze oferowane częścizamienne są nowymi, certyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych częścizamiennych maszyny l urządzenia, ktorej
/ ktorego przedmiot zamówienia dotyczy - zgodnie zewzoremzałącznika nr 1e i/lub 1f;
- oŚwiadczenie Producenta ceńyfikowanych zamiennikow oryginalnych lub katalogowych
częścizamiennych potwierdzające rÓwnowaŻnoŚc produkowanych częŚci zamiennych z
oryginalnymi lub katalogowymi częŚciami zamiennymi maszyny l urządzenia, której / ktorego
przedmiot zamÓwienia dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w ściśleokreślonym
rodzaju maszyny l urządzenia t'j' w przenoŚnikach taśmowych określonego producenta
stosowanych w podziemnych zakładach gorniczych - zgodnie ze Wzorem załącznika nr 1g l/lub
th;
- stosowne certyfikat(y) potwierdzający/e zgodnośc właściwoŚci oferowanych części
zamiennych z wymaganiami stosownych norm i / lub przepisow, wydany(e) (odpowiednio do
przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki ceńyfikujące / jednostki notyfikowane,
wskazujący(e) co najmniej zakres ich zastosowania w określonym rodzaju maszyny /
urządzenia t.j. W przenoŚnikach taśmowychstosowanych w podziemnych zakładach
gorniczych,
Uwaga:

Na części zamienne będące elementami składowymi podzespołu, ktory posiada ceńyfikat, nie
Wymaga się dodatkowych certyfikatÓW, jeżeliz dokumentow złoŻonych wraz z ofertą
jednoznacznie wynika , Że ceńyfikowany podzespÓł składa się z tych elementÓw.
- DTR / lnstrukcja uŻytkowania (stosowania) oferowanych częścizamiennych zawierająca m.in.

opis oraz rysunki umozliwiające identyfikację certyfikowanego przedmiotu

zamÓwienia
potwierdzające mozliwość zastosowania oferowanej częścizamiennej w maszynielurządzeniu
bez koniecznoŚci zastosowania dodatkowych adapterow lub ingerowania w konstrukcję

i

maszynylurządzenia.
W kazdym przypadku, o którym mowa w pkt 1)' 2)' 3) i a)' gdy ofeńę składa Wykonawca nie

3

będący producentem:
oŚwiadczenie Producenta oferowanych częścizamiennych o zapewnieniu dostaw
oferowanych częścizamiennych w okresie nie krotszym niż okres tnłania umowy - zgodnie ze
wzorem załącznika nr 'li'

-

*

Producent wvpełnla tvlko Załacznik nr {a

UWAGA:

a) Certyfikaty/dopuszczenia

przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być waŻne w dniu
składania ofert.
b) W przypadku braku waŻnoŚci złoŻonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia na cały okres
realizacjizamÓwienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
KWK Bobrek Dział Logistyki Materiałowej PHPL Bytom ul. Konstytucji 76 aktualny/e _
obowiązujący/e ceftyfikat/ dopuszczenie. Dostarczony/e certyfikat/dopuszczenie musi dotyczyć
wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie'
c) W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ktory przedstawił dokument, ktory stracił waŻność
po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył cełtyfikatu/dopuszczenia zgodnie
z pkt b), zawarcie umowy będzie niemoŻliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy'
IV

Dokumenty wymagane:
Przy kaŻdĄ dostawie:
a' Dokument dostawy materiału ( WZ)
b. Świadectwo kontroli jakości
c' Kańa gwarancyjna

1)

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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str. 20

Nr sprawv:

PRZZI2810

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Załącznik Nr 1a do SIWZ
dnia

MiejscowoŚc

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie:

Adres siedziby

oŚWlADczENlE WYKoNAWCY oFERUJĄGEGo oRYGINALNE czĘŚcl zAMlENNE
PRoDUGENTA MASZYNY / URzĄDzENlA, KToREJ / KToREGo PRZEDMIoT zAMoWlENlA

DOTYCZY

dotyczy
podać tytuł postępowania

nr sprawy

Uprawniony

w pozycjach

do

reprezentowania Wykonawcy oświadczam, że częŚci zamienne oferowane
...'. formularza ofertowego są nowymi, oryginalnymiczęściamizamiennymi

nr.....

produkowanymi przez'.

wpisaÓ nazwę producenta częścizamiennych oraz adres siedziby

ujętymi w DTR / instrukcji uŻytkowania maszyny
dotyczy.

l

urządzenia, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia

pieczęc i podpisy osoby osÓb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy
podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji, zgodnie zktÓrą Producent maszyny l uządzenia wykonał maszynę l urządzenie i ujęte
w wykazie częŚci zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.
*)

oryginalne częŚci zamienne

Sekretan Komisji : Betyna Zedlewska
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Nr sprawv:

PRZZI2810

WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o'o'
Załącznik Nr 1b do SIWZ

dnia

MiejscowoŚc

N

azwa Wykonawcy składającego oświadczenie:

Adres siedziby

oŚWnDczENlE WYKoNAWCY oFERUJĄCEGo oRYG|NALNE czĘŚc! zAMlENNE PRoDUKoWANE PRzEz WŁAśclclELA DoKUMENTAGJ|, zGoDNIE z KToRĄ vVYKoNANo
MAszYNĘ tURzĄDzENlE, KToREJ / KToREGo PRzEDMloT zAMoWlENlA DoTYczY LUB
PoDMloT PoslADAJĄcY UPowAżrulerule Do lcH PRoDUKcJl NA PoDsTAWlE W/W
DOKUMENTACJI

dotyczy
podaĆ tytuł postępowan ia

nr sprawy
reprezentowania Wykonawcy oŚwiadczam, Że częścizamienne oferowane
...'. formularza ofeńowego Są nowymi, oryginalnymiczęŚciamizamiennymi
w pozycjach nr......
produkowanymi przez Właścicieladokumentacji, zgodnie z ktorą została wykonana maszyna l
urządzenie, ktorej / ktorego przedmiot zamowienia dotyczy lub podmiot posiadający upowaŻnienie do

Uprawniony

do

ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji,

tj.:

wpisac nazwę producenta części zamiennych oraz adres siedziby

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upowaŹnionych
do reprezentowan ia Wykonawcy

*)oryginalne częŚci zamienne

-

podzespoły i częŚci zamienne wykonane wg rysunku oraz dokumentacji

zgodnie zktorą Producent maszyny l urządzenia wykonał maszynę l uządzenie i ujęte w wykazie
częścizamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.

{

$
\

\

Sekretan Kom

isji:

Betyna Zedlewska

str.22

Nr sorawv:

WEGLOKOKS KRAJ Sn- z o-o-

10

Załącznik Nr 1c do SIWZ
dnia

Miejscowość:

Nazwa Producenta składającego oŚwiadczenie:

Adres siedziby

oŚWADczEN E PRoDUGENTA czĘŚcl zAMlEN NYGH PoTWl ERDZAJĄCE PRAWo Do
PRoDUKcJI oRYGlNALNYCH czĘŚcl zAMlENNYcH* NA PoDsTAWlE DoKUMENTAGJ|,
zGoDNlE z KToRĄ WYKoNANo MAszYNĘlUPzĄDzENlE, KToREJ / KToREGo PRZEDMIoT
l

ZAMOWIENIA DOTYCZY

dotyczy:
podac tytuł postępowania

nr sprawy:

Uprawniony do reprezentowania Producenta oferowanych częŚcizamiennych oŚwiadczam, Źe

!

oferowane w niniejszym postępowaniu częścizamienne są oryginalnymiczęściami zamiennymi
**)
produkowanymi na podstawie dokumentacji, ktÓrej jestem Właścicielem,
oferowane w niniejszym postępowaniu częŚci zamienne są oryginalnymi częŚciami zamiennymi
produkowanymi na podstawie upoważnienia. **)

!

pieczęc i podpisy osoby / osob upowaŻnionych
reprezentowania podmiotu składającego
oŚwiadczenie

do
* oryginalne częŚci zamienne

podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz
Producent
maszyny lurządzenia wykonał maszynę l urządzenie i ujęte
dokumentacji, zgodnie zktÓrą
w wykazie części zamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uzytkowania.
**

zaznaczyó właściwe

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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G

PRZZI281

Załącznik Nr ld do SIWZ
dnia

Miejscowośc

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczenie:

Adres siedziby

oŚWlADczEN lE WYKoNAWcY oFERUJĄcEGo KATALoGoWE czĘśc!zAMlEN

N

E

*

dotyczy
podaÓ tytuł postępowania

nr sprawy

reprezentowania \Ą/ykonawcy oŚwiadczam, Że częścizamienne oferowane
... .. formularza ofertowego są nowymi, katalogowymi częŚciami zamiennymi,
w pozycjach nr ... ...

Uprawniony

do

produkowanymi przez:

wpisaĆ nazwę producenta częŚcizamiennych

oraz adres siedziby

zabudowanymi w maszynie l urządzeniu, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy
w DTR / instrukcji uŹytkowania.

i

ujętymi

pieczęc i podpisy osoby / osob upowaŻnionych
do reprezentowan ia WykonawcY

podzespoły i częścizamienne wykonane wg rysunku oraz
dokumentacji innego podmiotu (producenta podzespołu / częŚci zamiennej) niz Producent maszyny /
urządzenia, zastosowane W maszynie l urządzeniu oraz ujęte przez Producenta maszyny l urządzenia
w wykazie częścizamiennych będącym integralnym składnikiem DTR / instrukcji uŻytkowania, ze
wskazaniem katalogu wyrobÓw producenta przedmiotowej częŚci zamiennej np' ZawÓr zwrotny
nabojowy UZZD 06-11/15 katalog PONAR-WADOWICE S.A.
*) Katalogowe

"ś
t

\

częścizamienne

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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G

RZZ|2810

Załącznik Nr 1e do SIWZ
dnia

MiejscowoŚÓ:

N

azwa

\Ą/y ko

nawcy skład ającego oŚwiadczen

ie

:

Adres siedziby

oŚWlA DczEN lE vVYKoNAWcY oFERUJĄcEGo c ERTYFI KoWAN E zA MIEN
oRYGINALNYGH czĘŚcl zAMlENNYGH -

N

lKl

dotyczy
podac tytuł postępowan ia

nr sprawy

Uprawniony do reprezentowania Wykonawcy oświadczam, Źe częŚci zamienne oferowane
.. formularza ofeńowego Są nowymi, certyfikowanymi
zadaniachlpozycjach nr
zamiennikami oryginalnych częścizamiennych maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot

w

zamÓwien ia dotyczy, prod

u

kowany mi przez:

wpisaÓ nazwę producenta częŚcizamiennych oraz adres siedziby

pieczęć i podpisy osoby

/

osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
*)

Certyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne, rÓwnoważne z

oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niż:
- Producent maszyny / urządzenia,
- Właścicieldokumentacji (niebędący producentem maszyny / urządzenia), zgodnie z ktorą

Producent

wykonał

maszynę / utządzenie,
- podmiot posiadający upoważnienie do produkcji oryginalnych częścizamiennych na podstawie dokumentacji,
zgodnie z którą Producent maszyny / urządzenia wykonał maszynę / uządzenie.
Ceftyfikowane zamienniki oryginalnych częścizamiennych wykonane są wg rysunku i własnej dokumentacji
oraz poddane ocenie zgodności ich właŚciwości z wymaganiami stosownych norm i przepisów, potwierdzonej
stosownym ceftyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu certyfikacii) pzez akredytowane iednostki
ceftyfikujące / jednostki notyfikowane'

Sekretaz Komisji : Betyna Zedlewska
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KOKS KRAJ Sn. z o.o

Nr snrawv: PRŻZI2810

Załącznik Nr 1f do SIWZ

dnia

Miejscowośc:

Nazwa Wykonawcy składającego oświadczen ie

Adres siedziby:

CERTYF!KOWANE

oŚWlADczENlE WYKoNAWCY oFERUJĄGEGo

KATALoGoWYGH czĘŚc! zAMlENNYGH

-

ZAMIENNIKI

dotyczy:
podac tytuł postępowan ia

r

sprawy:

Uprawniony do reprezentowania \A/ykonawcy oŚwiadczam, Że częścizamienne oferowane
.' formularza ofeńowego są nowymi, ceńyfikowanymi
w zadaniach/pozycjach nr
zamiennikami katalogowych częŚci zamiennych maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamÓwien ia dotyczy, prod u kowany mi pzez''

wpisac nazwę producenta częŚcizamiennych oraz adres siedziby

pieczęc i podpisy osoby

/

osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Certyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoĘ i częścizamienne, rownoważne z
katalogowymi częściami zamiennymi, wykonane pnez inny podmiot niż Producent katalogowych części
*)

zamiennych.
Ceftyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych wykonane są wg rysunku i własnej dokumentacji oraz
poddane ocenie zgodnościich właściwości
z wymaganiami stosownych norm i przepisów, potwierdzonej
stosownym ceftyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) przez akredytowane jednostki
ceftyfikujące / jednostki notyfikowane.

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska

*r

{

str, 26

zo

PRZZ|2S

Załącznik Nr 1g do SIWZ

MieiscowoŚc:

, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie(Producenta certyfikowanych częŚci zamiennych)

Adres siedziby:

oŚWIADczEN l E PRoDUcENTA cERTYFl KoWANYcH zAMlEN
czĘscI zAMlENNYcHdotyczy:

N

lKoW oRYGlNALNYGH

podać tytuł postępowania
r sprawy

Uprawniony do reprezentowania Producenta certyfikowanych częŚcizamiennych oŚwiadczam, Źe:

1. Przedmiotem oferty są produkowane przez podmiot, ktory

reprezentuję, fabrycznie nowe,
certyfikowane zamienniki oryginalnych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji uŻytkowania
maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, ktÓre mogą byc stosowane

W:

naleŻy wpisac rodzĄ urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych produkcji

naleŻy wpisac producenta maszyny

2'
3.
4.
5.

l urządzenia

oferowanych częścizodpowiednimi normami bądz dyrektywami potwierdza1ąposiadane
certyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki
ceńyfikujące / jednostki notyfikowane.
RÓwnowaŻnoŚc (zamiennoŚc) oferowanych częściz oryginalnymi częŚciami zamiennymi ujętymi
w DTR / instrukcji uzytkowania maszyny urządzenia' ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia
ZgodnoŚÓ

l

dotyczy, zgodnie z załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oświadczenia, została
potwierdzona przez nas stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
Stosowanie oferowanych częŚci zgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamiennoŚci, o którym
mowa w ust. 3 niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obniżenia poziomu bezpieczeństwa
maszyny l urządzenia, w ktorej/ ktÓrym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia
nowej maszyny lub urządzenia'
oferowane częŚci zamienne mogą byc stosowane w podziemnych wyrobiskach gÓrniczych
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Producenta
ce rtyf ikow

*)

anych czę ściz am

ie

nnych

Certyfikowane zamienniki oryginalnych części zamiennych - podzespoły i części zamienne, równoważne z

oryginalnymi, wykonane przez inny podmiot niż:
-

Producent maszyny / urządzenia,

- WłaŚciciel dokumentacji (niebędący producentem maszyny / urządzenia), zgodnie z którą Producent wykonał

maszynę / uządzenie'
- podmiot posiadający upoważnienie do produkcji oryginalnych częścizamiennych na podstawie dokumentacji,
zgodnie z którą Producent maszyny / uządzenia wykonał maszynę / utządzenie.
Ceńyfikowane zamienniki oryginatnych części zamiennych wykonane są wg rysunku i własnej dokumentacji oraz
poddane ocenie zgodności ich właŚciwości z wymaganiami stosownych norm i przepisów, potwierdzonej
stosownym ceńyfikatem wydanym (odpowiednio do pnedmiotu certyfikacji) pnez akredytowane jednostki
ce rtyfi kuj ące / j ed n ostki

n

otyfi kowan e.

Sekretarz Komisji : Betyna Zedlewska
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W

LOKO

lntegralna częśó Załącznika nr 19

Potwlerdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częściz oryginalnymi częściami
zamiennymi ujętymiw DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, której / którego
przedmiot zamówien ia dotyczy

dotyczy
podac tytuł postępowania
nr sprawy

Nazwa częścizamiennej
L.p.

według formularza
ofeńowego

Nr rysunku producenta

częśclzamiennej
oryginalnej

Nr rysunku
równoważnej
częścizamiennej

Nr ceńyfikatu

1

2
3.

pieczęc i podpisy osoby / osÓb upoważnionych do
reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częścizamiennych

Sekreta rz Kom i sji : Bety n a Ze

d I ewska

str. 28

WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o

Nr sorawv: PRZZIZB1O

Załącznik Nr 1h do S|WZ
dnia

Miejscowośc:

Nazwa podmiotu składającego oŚwiadczenie (Producenta certyfikowanych częŚci zamiennych)

Adres siedziby

oŚWlADczEN IE PRoDU CENTA c ERTYFIKoWANYGH zA MlE NNlKoW KATALoGoWYGH

czĘsclzAMlENNYGH

-

dotyczy:
podac tytuł postępowania
nr sprawy:

Uprawniony do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częŚcizamiennych oŚwiadczam, Że:

1. Przedmiotem oferty są produkowane przez podmiot,

ktÓry reprezentuję, fabrycznie nowe,
ceńyfikowane zamienniki katalogowych częŚci zamiennych ujętych w DTR / instrukcji uŹytkowania
maszyny l uządzenia, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy, ktÓre mogą byc stosowane

W:

naleŻy wpisaÓ rodzajurządzeń stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych produkcji

naleŻy wpisaĆ producenta maszyny

2.
3.
4.

l urządzenia

ZgodnoŚć oferowanych częścizodpowiednimi normami bądz dyrektywami potwierdza1ąposiadane
ceńyfikaty wydane (odpowiednio do przedmiotu certyfikacji) przez akredytowane jednostki
ceńyfikujące / jednostki notyfikowane.
RÓwnowaznoŚc (zamiennośc) oferowanych częścizkatalogowymi częŚciami zamiennymi ujętymi
w DTR / instrukcji uŻytkowania maszyny urządzenia, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia

l

dotyczy, zgodnie z załącznikiem będącym integralną częściąniniejszego oświadczenia, została
potwierdzon a przez nas stosownymi obliczeniami oraz badaniami.
Stosowanie oferowanych częścizgodnie z ich przeznaczeniem (zakres zamienności, o ktÓrym
mowa w ust. 3 niniejszego oŚwiadczenia) nie spowoduje obniŻenia poziomu bezpieczeństwa
maszyny l uządzenia, w ktorej/ ktÓrym będą zastosowane, jak rowniez nie spowoduje wytworzenia
nowej maszyny lub urządzenia'

5. oferowane częŚci zamienne mogą byc stosowane w
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

podziemnych wyrobiskach gorniczych

pieczęc i podpisy osoby / osob upowaŻnionych do
reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częŚci zamiennych
Ceftyfikowane zamienniki katalogowych częścizamiennych - podzespoły i częścizamienne, równoważne
katalogowymi częściami zamiennymi, wykonane przez inny podmiot niż Producent katalogowych części
zamiennych.
Certyfikowane zamienniki katalogowych części zamiennych wykonane są wg rysunku iwłasnej dokumentacji oraz
poddane ocenie zgodnościich właściwości
z wymaganiami stosownych norm i pzepisów, potwierdzonej
stosownym ceftyfikatem wydanym (odpowiednio do przedmiotu ceńyfikacji) pzez akredytowane jednostki
ceftyfikujące / jednostki notyfikowane.
*)

z
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str. 29

WEGL KOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sorawv: PP'ŻZI2S'10

lntegralna częśćzałącznika nr 1h
Potwierdzenie równoważności (zamienności) oferowanych częścizkatalogowymiczęściami
zamiennymi ujętymiw DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, której / którego
pzedmiot zamówien ia dotyczy

dotyczy:
podac tytuł postępowania

nr sprawy:

L.p.

Nazwa częścizamiennej
według formuIarza

ofertowego

Nr rysunku producenta

częścizamiennej
katalogowej

Nr rysunku
równoważnej
częścizamiennej

Nr ceńyfikatu

I

2
3

pieczęÓ i podpisy osoby / osÓb upowaŻnionych
do reprezentowania Producenta ceńyfikowanych częŚci zamiennych
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,

dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie
Adres siedziby

ośWIADczENIE
zamiennych
będącego producentem maszyny
części
Producenta oryginalnych

l

urządzenia,

ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub jego upowaŻnionego Przedstawiciela

1--)

Producenta oryginalnych częścizamiennych będącego WłaŚcicielem dokumentacji, zgodnie z
ktÓrą wykonano maszynę l uządzenie, której / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy lub
posiadającego upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji,-)
-)
Prod ucenta kata logowych częścizamien nych,
-)
Prod ucenta ceńyfikowanych zamien ników orygi nal nych częścizamien nych,
-)
Prod ucenta ceńyfi kowanych zam ien ni ków kataIogowych częścizam ien nych.
dotyczy

podac tytuł postępowania
nr sprawy

Uprawniony

do reprezentowania Producenta oferowanych częŚci zamiennych oświadczam'Że

zapewniam Wykonawcy:

!
!
!
!

wpisac nazwę Wykonawcy składającego ofertę oraz adres siedziby
realizację dostaw oryginalnych częścizamiennych ujętych w DTR / instrukcji uŹytkowania maszyny
l urządzenia ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krotszym niż okres
truvania umowy,*)

realizację dostaw katalogowych częŚci zamiennych zabudowanych w maszynie / urządzeniu
i ujętych w DTR / instrukcji użytkowania maszyny l urządzenia, ktÓrej / ktÓrego przedmiot
zamÓwienia dotyczy, w okresie nie krÓtszym niŻ okres tnvania UrTlowy,*)
realizację dostaw certyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych części zamiennych ujętych w DTR /
instrukcji uzytkowania maszyny l urządzenia, ktorej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia dotyczy,
w okresie nie krotszym niż okres tnvania uffiowy.*)
realizację dostaw ceńyfikowanych zamiennikÓw katalogowych częŚci zamiennych ujętych
w DTR / instrukcji użytkowania maszyny l uządzenia, ktÓrej / ktorego przedmiot zamÓwienia
dotyczy, w okresie nie krÓtszym niŻ okres truvania Uffiowy.*)
pieczęć i podpisy osoby / osób upoważnionych do reprezentowania
podmiotu składającego oświadczenie

UWAGA!
1. \Ąłkonawca oferujący oryginalne częŚci zamienne maszyny l urządzenia, ktorej / ktÓrego przedmiot
zamowienia dotyczy, będący zarazem producentem tej maszyny lub urządzenia, w przypadku, gdy do
produkcji maszyny lub urządzenia stosuje katalogowe częścizamienne, zwolniony jest ze składania
oŚwiadczenia producenta katalogowych częścizamiennych o zapewnieniu dostaw.
2. ZłoŻenie oŚwiadczenia przez upowaŻnionego Przedstawiciela Producenta musi byc popańe
pisemnym upoważnieniem Producenta do działania w jego imieniu.
*|
zaznaczyó właściwe
**)
Upoważniony przedstawiciel (definicja) - nalezy pzezto rozumieĆ osobę fizyczną lub prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą siedzibę na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym upowaŻnionąprzez producenta
na piŚmie do działania w jego imieniu (definicja zgodna z ustawąz dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie
oceny zgodności _ j.t. Dz.U.201 0. 1 38.935 z pÓżn. zm.).

Sekretarz Komisji: Betyna Zedlewska
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FORMULARZ OFERTOWY

\ń/ykonawca
Pełna nazwa vwkonawcy
Forma prawna
Siedziba Wykonawcy (adres)
Kraj
Kod pocztowy,

miasto

Poczta
Wo}eWództwo
NIP

REGON

uczestnlcy KonsorcJum 06żell doty(Źy)
Adres sledzlby

Nazwa tirmy /forma prawna

NIP /

NIP

Lider:

REGON;
NIPI

Uczestnlk:

REGON:

NIP

Uczestnik:

REGON:

NIP

Uczestnlk:

Osoba

REGON

REGON:

Adres e-mail

lmię i nazwisko

Telefon

prowadząca postępołanie
upoważnlona do składanla
ofertw aukcji

ofeńa do:
wĘGLoKoxś NRĄ sP.
z

sl€d'lbl

tłi

z o.o.

41-94o Plekary śląslde ul. Gen.J€że8o

zlętka

W związku z o8łoszenlem rDstępowanla o udŹielenle zamóWjenla W tryble postępopanle nlepubliąne - przetorq nleoErdniąony pLi
Dostawa częścl do wl€nnlc dla potrzeb WlcLoKoxs l(RĄ sp.2 o'o. KwK Bobrek Plakary w 2022 r' (trupa materlalorra 295.13).
oferujemywykonanię przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymaganiańi określonymi pŹez ząmawiającego W specy']kacji lstotnych Warunków zamóWienia za
c€nę:

Strcna I
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PMZI2810

częśćramfivlenia nr

WPu5T PRYZlilowY zAoKRĄGLoNY 1 0X8X30 Nl432A57A wlERrNlcA DRENAżoWA PoWETRzNA wDPł

'1.1

cenaiedn,

llość

1

c

netto

vAT

Wartość
brutto

wartość
n€tto

50,000 szL

zł

Żł

zł

45,000 szt.

Żł

zl

Żł

10,000 szL

zl

zl

zl

OMAG
Q 32 N1 5_23c3 WlERTNlcA DołAwA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

szczĘl(A

1,2

zM-N']5-23Hl WlERTNlcA

1.3

GLoWlcA PŁUczKoWA
DOt,OWA MDR ZMUW

1.4

GLoWlcA PŁUczKoWA Q 42 cR zM_Nl 5_23HA
WERTNlcA DoŁoWA MDR zl\4UW

10,000 szt.

2l

zl

zl

1.5

szczĘKA DoŻERDzl Q 42 Nl5_58_1 5/M WERTN|CA
DoŁoWA MDR-03A zMUW

49,000 szt.

zl

zl

Żł

5ą000 5zt.

zl

zl

zł

50,000 szt.

zł

zł

zł

zl

zl

szczĘKA

1.6

5-2086 WIERTNlcA DoŁoWA MDR-

O6A^^/D.O2EA

szczĘl(A Do żERDzl Q 32 N15-5B-19 WERrNlcA
DOLOWA MDS.O6WA ZMUW

1.1

Koto zĘBATE

1.8

Nl5-9A6WlERTNlcA DoŁoWA
WD.O2EA OMAG

20,000 szt.

WAŁEK N1 5-9A8A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

20,000 szL

zl

zł

zl

N1 5_9A34 WlERTNlcA DotoWA
ELEKTRYCZNA./PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

20,000 szt.

zl

zl

zł

WERTNlcA DoŁoWA
ELEKrRYczNA/PNEUMATYczNA WD-02EA ol\łAG

50,000 szt.

zl

zl

zł

'lą000 szt.

zł

zł

zł

6'000 sŹt.

zł

zl

zł

z=55

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

1.9
'1.1

Q 42 N1

0

1.11

KoŁo ZĘBATE z=25

TULEJA sPRzĘGŁA N1 5_9A35

wRzEcloNo SKoK-900
1.12

1

Q 42

,13

L-1

380 N1 5-9A45/1 WIERTNICA

DoŁoWA ELEKIRYczNA/PNEUMATYczNA WD-02EA
OMAG
DŹWGNlA N15_9A60 WERTNlcA DoŁoWA
ELEKIRYCZNA/PNEUMATYCZNA

WD-O2EA

OMAG

1.',!4

oBEJMA Q 159 N1 01'01.1 61 WIERTNTCA DOTOWA
PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

4000 szŁ

zl

zl

zl

1.15

oBEJMA Q 159 Nl01_01_166 WERTNICA Doł.oWA
PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

Ą000 szt.

zl

zł

zł

GŁoWlcA zAclsKoWA Nl 5_9DA wlERTNlcA DoŁoWA
eLEKrnYcŻNA,rPNEUMATYczNA
WD-o2EA oMAG

2,000

szl

zl

zł

zł

KABł4K N1 5.9D.2A WlERINlcA DoŁowA
ELEKrRYczNłPNEUMATYczNA WD'02EA oMAG

6,000 szt.

zl

zl

zl

6,000 szt.

zł

zl

2ł

N1 5.9D_6A WlERTNlcA DoŁoWA
WD.O2EA OMAG
ELEKIRYCZNA/PNEUMATYCZNA

10,000 szŁ

zł

zł

zł

1,20

PoDKŁADKA N1 5_9D_9 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WO.O2EA OMAG

30,000 szŁ

zł

zł

zl

1.21

sPRĘżYNA N1 5_9D-1o WlERTNlcA DoLowA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

30,000 szt

zl

2l

zl

10,000 szt.

zl

zl

zl

1

5,000 szt

zl

zł

zl

_'

'
' '

o

1,17

1

,18

1,19

1.22
1,23

KABąK

N1 5.9D_3A

wlERINlcA DotoWA

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

WD.O2EA ON4AG

swoRzEŃ

sWoRzEŃ
ELE

N1 5_9D_1 1

wlERTNlcA DoŁoWA

KTRYCZNA./PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

NAKRĘTKA N1 5"9D_1 2A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

KLUcz Do GŁowlcY

N1 5-9KA

WlERTNlcA DoŁoWA
WD.O2EA OMAG

1

5,000 szt.

zł

zł

zł

1,25

śRUBA oczKoWA N1 5_9L7 WlEtrINlcA DoLoWA
ELEKIRYczNA/?NEUMATYczNA WD-02EA ol,łAG

1

0,000

szl

zł

zl

zł

1.26

śRUBA oczKoWA N15_9D-7lb WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

30,000 szt.

zł

zl

zl

5O,0OO szt.

zł

zl

zl

50,000 szt.

zł

Żł

zł

1,Ż4

1,27
1,28

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

NlT 5x16 WlERTNlcA

Doł.owA

ELEKTRYCZNA/PNEI.'MATYCZNA
NlT 6X16
ELE

WD.O2EA OMAG

WlEKrNlcA ooŁowA

KTRYCZNA,/PNEUMATYCZNA WO.O2EA OMAG
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UCHWYT ROZPOFY Q159 N1 01.O'].1 56 WERTNICA
WD-o2EA
ELEKIRYCZNA/PNEUMATYCZNA

1.29 DoŁoWA
OMAG

4000 szt.

zł

zl

2l

zł

zł

2l

1.30

KoŁo ZĘBATE Ż=18 G14-49A26A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKtRYczNłPNE UlMATYczNA WD-02EA olvlAG

10,000 szt.

1,31

KoŁozĘBATE z=22 G14-49A27AWlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

6,000 szt.

Ż,l

zł

zl

1,32

KoŁo zĘBATE z=25 M=2 G1 4-49A28A WlERTNlcA
DoŁoWA E LEKTRYCZNA/PNEUMATYczNA WD_02EA
OMAG

6,000 szt.

zł

zł

zl

1.33

KoŁo zĘBATE z=35 G1 4"49A29A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

6,000

szL

zł

zl

zl

1.24

KoLo ZĘBATE Ż=31 G1 4-49A30A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

ą000 szt

zl

zł

żl

1.35

KoŁo zĘBATE Z=28 G1 4-49A31A WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG6

6,000 szt.

zł

zl

zl

szt

zł

zl

zl

6,000 szt.

zl

zł

Żł

szt

zl

zl

zł

425,000 szt.

zl

zł

zl

400.000 szt.

zł

Żl

zl

5,000 sŻŁ

zl

2l

zl

0,000 5Żt.

zl

zl

Żl

t.Jb

G1 4.49A33A WlERrNlcA DoLoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG

KoLo zĘBATE Ż=20

'I

TULE A ŁożYsKA G1 4_49A37B WERTNlcA DoLoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

1.38

PŁYTA

czotowA WEWNĘTRzNA

G1

0.000

449A39A

WIERTNICA DOTOWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

5,000

WD-O2EA OMAG

'l.39
1.40

1

.41

'l.42

wlERTNlcA
DoŁoWA ELEKIRYCZNApNEUMATYCZNA WD'o2EA
OMAG
PLYTA WEWNĘTRzNA G1 4-49A40A

PŁYTA zEWNĘTRZNA G14-49A41A WlERTNlcA

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

DoŁowA

WD.O2EA OMAG

PŁYTA czoŁowA zEwNĘIRzNA Gl 4_49A42B
WlERTNlcA DoŁoWA ELEKIRYCZNA/PNEUMATYCzNA
WD.O2EA OMAG

NAKRĘTKA WRzEcloNA G1 449A43A wlERTNlcA
DoŁoWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCŻNA WD_02EA

1

OMAG
1.43

NAKRĘTKA KoRoNKoWA KM20x'l,5_05_B"FEzN8
WlERTNlcA DoŁoWA ELEKrFYCZNłPNEUMATYCZNA
WD.O2EA OMAG

20,000 szt.

zł

1,44

TARCZA sPRzĘGt^ 5TożKoWEGo G1 4_49A46A
WIERTNICA DOTOWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA
WD.O2EA OMAG

10,000 szt.

ZT

2ł

zl

TARczA sPRzĘGŁA
1.45

G1

449A46łM wlERTNlcA

zl

WD-O2EA

5,000 szt.

zł

zl

2l

WEFTNlcA DoŁoWA
WD.O2EA OMAG

6,000 sŹL

2ł

zl

zł

30.000 szt

zl

zl

zl

6,000

szt

zl

2l

Żl

'I

0,000

szt

zl

zl

zł

DOLOWA ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

OMAG
1.46
1,47

1.48

TULEJA spRzĘGŁ^ G1 4_49A47A

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

G14_49A48A WERTNIGA DoŁowA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

zĘ BATKA

TULEJA zĘBATA G1 4_49A49A WlERTNlcA

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

DoŁoWA

WD,O2EA OMAG

1,49

WAŁEK G1449A52A WlERINlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

1,50

WAŁEK G1449A53A WlEtTNlcA DotowA
ELEKTRYCZNA/PNEI.,'MATYCZNA WD.OzEA OMAG

1

0,000 szt.

zl

Żł

2l

1.51

PoDKŁADKA G1 4-49A54A WlERTNlcA DoŁowA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

1

5,000 szt

zł

2ł

zl

ŁożYsKA G1 4-49A55A WERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCzNA WD-02E4 OlrlAG

3ą000 szŁ

zl

zl

zl

0,000 szt.

zl

zl

zl

20,000 szL

zl

zl

zł

1.32

TULEJA

NAKRĘTKA sPEcJALNA G1 449A624 WlERTNlcA
DoŁoWA ELEKrRYczNA/PNEU MATYCZNA WD_02EA

1

OMAG
1,54

śRUBA M30 Gl 4_49A65 WlERTNIcA DoŁoWA
ELE KTRYCZNA/pNEUMATYCZNA
WD-02EA Ol,,lAG
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KoŁEK WALCoWY N14_49A140 WlERTNlcA DoŁoWA
WD.O2EA OMAG
ELIKIRYCZNA/PNEUMATYCZNA

20,000 szt.

zł

zl

zł

.56

KoREK G1 449A67A WlERTNIcA ooŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

10,000 szt

zł

zl

zl

1.57

KoREK N14-49a'l45 M16x1,5 wlERTNlcA DoŁowA
WD-02EA oNłAG
ELEKrRYczNA/PNEUl\4ATYczNA

20,000 szL

zł

zl

zl

1.58

sPRĘżYNA G'l +49A68A WlERTNlcA DoLowA
ELEKTRYCZNA/?NE UIVIATYCZNA WD.O2EA OI\4AG

20,000 szt.

zl

2l

zl

{

co
''-'

sPRĘŻYNA Gl449A69A WlERrNlcA DotoWA
eLprrnvczt lłlpNEUMATYcZNA WD_o2EA ol'ńAG

20,000 szL

zl

zl

zl

'1.60

TULEJA

10,000 szt.

zl

zł

zl

0,000 szt.

zł

zł

zl

20,000 szt.

zl

zł

ZT

10,000 szt-

zł

2ł

zł

1.55

1

ŁożYsKA G'1 4_49A37B WlERTNlcA WD_o2ElWD_

O2EA
N1 4'49A63 WlERTNlcA DoŁoWA
WD.O2EA OMAG
ELEKIRYCZNA/PNEUMATYCZNA

TULElM

1.62

TULEJA DYSTANSOWA G1 4-494s1 a WIERTNICA
DoŁoWA ELEKrRYczNA/PNEUMATYczNA WD-02EA

1

OMAG
TULEJA DYSTANSOWA G1 4.49A74A WIERTNICA

1.63

DoŁoWA
OMAG

E

LEKrRYCZNA/PNEU MATYczNA WD.02EA

1.64

WPUST G1 4.49A75FWIERTNICA DOLOWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG

10,000

szl

zł

zł

zl

1.65

WPUST A6X6X22 WERTNICA DOLOWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

20,000 szt.

zl

zl

zl

1.66

PlERŚclEŃ UszczELNlAJĄcY
DoŁoWA ELEKrRYCZNA/PNEUMATYczNA
OMAG

WD-02EA

20,000 szt.

zł

zł

zl

1.67

86l'l

PlERśclEŃ osADczY 5PRĘŹYNUACY z 45 PN_81 /M_
1 WERTNICA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

20,000 szL

zl

zl

zł

'1.68

8511

100,000 szt.

zl

zl

zł

NBR75X95X1

2

WlERrNlcA

PlERśclEŃ osADczY 5PRĘŻYNUJĄCY z 40 PN_81/M_
1 WERTN|CA DoŁoWA

ELEKtRYczNA/PNEUMATYczNA WD_02EA ol\łAG
r.69

PlERśclEŃ osADczY sPRĘżYNUlĄcY W 42 PN_81 /M_
85l1 1 WERTN|CA DoŁoWA
ELEKI'RYCZNAiPNE UIVIATYCZNA WO.O2EA OIVAG

50,000 szt.

zl

zl

zl

1.70

PlERśclEŃ osADczY sPRĘŹYNUJĄCY W 47 PN_81 /M_
8511 1 WlERTNlcA DoŁowA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD-O2EA OMAG

50,000 szt.

zł

zł

zł

1.71

8511 1 WlERTNlcA

50,000 szt.

zl

zl

zl

szt

zł

zl

zl

100,000 szt

zl

zl

zl

20,000 szL

zl

zl

zl

zł

zl

PlERśclEŃ osADczY sPRĘŻYNUlĄcY Z 65 PN_81 /M_

DoŁoWA

ELEI(TRYCZNA/PNEUMATYCZNA

WD.O2EA OMAG

1.72

PlERśclEŃ osADczY sPRĘŹYNU.JĄCY z 70 PN-81 /M'
851l1 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG

1.73

8511 1 WlERTNlcA

PlERŚclEŃ osADczY5PRĘŻYNUlĄcY z 75 PN_81/M_

DoŁoWA

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA
1.74

'100,000

WD.O2EA ON,IAG

PlERśclEŃ osADczY sPRĘŻYNUrĄcY w l 10 PN-81/M_
85l11 WERlNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUN4ATYCZNA WD"O2EA OIVAG

1.75

8511

PlERśclEŃ osADczY sPRĘżYNUhcY W 68 pN_81 /M1 WERTNICA DOLOWA
WD_02EA oNłAG
ELEKrRYczNA/PNEUl\4ATYczNA

20,000 szL

zł

1.76

PlERśclEŃ osADczY sPRĘłNU}ĄcY w 52 PN_81/M_
86111 WERTNICA DOLOWA
ELEKTRYCZNA/PNEUIVATYCZNA WD-O2EA OMAG

20,000 szt.

zł

20,000 szt.

2ł

2ł

zl

45,000 szt.

zl

zt

zl

zl

PlERśclEŃ osADczY sPRĘŹYNUJĄCY w 75 PN_81 /M_
1

.77

861'1 1

wlERTNlcA DoŁoWA

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA
1.78

WD.O2EA OMAG

śRUBA M8X1 45 G1 +49Al 1 5 WlERtNlcA DoŁowA
ETEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD.O2EA OMAG
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LOKOKS

PRZZI2810

Nun€r

1.79

1.80

1.81

1.42
't.83

1.84

z!lą(żnlk nr:2

p6tQpow.nl.: PRzzl2810
WAŁEK

8A21A WlERrNlcA DotowA

szl

zl

zl

zl

KoŁo ZĘBATE z=20 N1 5-18A24 WERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA WD"O2EA OMAG

ą000 szt

zł

zl

2l

5ł 8AA WlERTNlcA DoŁowA
ELEKrRYczNA/PNEUMATYczNA WD-02EA oNłAG

5,000 sŻt

zł

2l

zl

'10,000 szt.

zl

zl

zl

szL

zł

zł

zł

6,000 szt.

zl

zl

zł

N1 5_1

ELEKTRYCZNA/PNEUMATYCZNA

WD.O2EA OMAG

TRZYMAK N1

TULEjKA śLlzGoWA Nl 5_1 8A54 WlERTNlcA DoŁoWA
ELEKTRYCZNA/PNEUIVATYCZNA WD.O2EA OMAG
WAŁEK (DLA sM07/25) N1 3-65A2t WlERTNlcA DotoWA
WD_02H

ol\łAG

TULEJA zĘBATA

G1449A49/B WERTNlcA Doł.owA

HYDRAULICZNA WD.06H OMAG

1

0,000

6,000

1.85

KoŁo zĘBATE z=1 5 N1 3'l-o1.026 WlERTNlcA DoŁoWA
HYDMULICZNA WD.06H OMAG

6,000 sŻt.

zl

zł

zl

1.86

KoŁozĘBATE z=17 N131-0l.027 WlERTNlcA DotoWA
HYDMULlcŻNA WD.06H oMAG

6,000 sz(,

zl

ZI

zł

z=1 9 N13'l-01 '028 WlERTNlcA DoŁowA
HYDRAULICZNA WD.O6H OMAG

6,000 szŁ

zl

zl

zł

31-01.029 WlERTNlcA ooŁowA
HYDRAULICZNA WD-O6H OMAG

6,000 szt

zł

zł

zł

KoŁo zĘBATE z=25 N131-01'03o WERTNlcA DoLoWA
HYDMULICZNA WD-O6H OMAG

6,000 szt.

2l

zl

zł

1.87

1.88
1,89

KoŁo zĘBATE

KoŁo zĘBATE z=27

N'1

N131-0'1.03l w|ERTNlcA DotowA

1.90

KoŁoZĘBATE Z=23
HYDMULICZNA WD.O6H OMAG

6,000 szt.

zl

zl

zl

1.91

KoŁo zĘBATE z=1 5 N1 31-01 '033 wlERTNlcA DoŁoWA
HYDMULICZNA WD.O6H Oi/AG

6,000 szt.

2ł

zl

Żl

1.92

KoŁo zĘBATE z=20 N1 31-01 '034 WlERTNlcA DoLoWA
HYDRAULICZNA WD.05H OMAG

6,000

szl

zł

zl

zl

z KoŁEM zĘBATYM N1 31 _o1.035
WERTN|cA DoŁoWA HYDRAULlczNA WD-06H oMAG

4,000 szt.

zł

zl

Żł

1.94

KoŁo zĘBATE z TU LEJĄ tożYsKoWĄ N1 31-01.037
WERTNICA DOLOWA HYDRAULICZNA WD.O6H OMAG

4000 szt

zl

zl

zł

'l 95

WRZECloNo S-900 N131-01 .045 WlERINlcA DoŁoWA
HYDMULICZNA WD.O6H OMAG

5,000 szt.

Żl

zl

zł

1.93

TULEJA sPRzĘGŁA

TARczA sPMĘGŁA sToŹKoWEGo

N1 31

_01.046

5,000 szL

zł

zł

zł

1.97

TULElA sPRzĘGŁA N13l_01.047 WERTNlcA DoŁowA
HYDRAULICzNA WD-O6H OMAG

5,000 szt.

zl

2l

ZT

1.98

WAŁEK N131-0l .021 WlERTNlcA DoŁoWA
HYDMUTICZNA WD.O6H OMAG

6,000 5zŁ

zl

zl

ZI

1.99

ZĘBNlK 5ToŻKoWY Wl 3'050"0'l.044 W|ERTNlcA
MAŁośREDNlcowA DoLoWA WMD-1 50 zMUW

2,000 sut.

Żl

zl

zl

2,000 szt,

zł

zł

zl

2.000 szt.

2l

zl

zl

2,000 szt.

zł

zł

zl

2,000 szt.

zł

zl

zl

2,000 szt.

zł

zl

zl

szt

zl

zl

zl

1.96

WIERTNICA DOLOWA HYDRAULICZNA WD.O6H

OMAG

WoDzlK PRzEKtADNl z oBRoTNlcĄ Wl 3.050-01.21
1.100 WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD-1 50

zl\łuw

1

1

.101

WAŁEK UzĘBloNY PRzEKŁADNl z oBRoTN|cĄ W']3.050o1.o37 WlERrNlcA MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA wMD_
.I5O

ZMUW

WAŁEK PRZEKtADNl z oBRoTNlcĄ W1 3.050-01 .075
MAŁośREDNlcowA DoŁoWA WMD-1 50

.102 WlERTNlcA

ZMUW
1

WAL PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ W1 3'05o-o1.o38
MAŁośREDNlcowA DoŁoWA WMD_1 50

.103 WlERTNlcA

ZMUW
oBRoTNlcĄ W13.050-01.039
MAŁośREDNlcowA DoŁolvA WMD_'1 50

WAŁ PRZEKIADNl z
1

.104 WlERTNlcA

ZMUW
\łAŁ PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ W13.o50-0] '040
1.105 WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD_l 50

2,000

ZIVIUW
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PRŻz281 0

WAŁ PRzEKŁADNl z oBRoTNlcĄ Wl3'050-01.041
1.106 WERTNlcA MAtośREDNlcowA DoŁoWA WMD-150
ZMUW

2,000 szt.

zł

zl

Żl

WAŁ PRZEKLADNl z oBRoTNlcĄ W13'050-01 '074
07 WlERTNlcA MAtośREDNlcowA DoLoWA WMD_150
ŻMUW

2,000 szt.

zł

zl

zl

0,000 szt.

zl

2,0o0 sŻt.

zl

2l

zl

2,000 szL

zl

zl

zl

zł

Żl

Żl

2,000 sŻŁ

zl

zł

zl

2,000 szt.

zł

zl

zt

1 .'l

PlAsTA Koł} zĘBATEGo W'l 3.050_01.059 z KoŁEM
zĘBATYM z=39 M=3: z=30 M=3 w'l 3'050-01 '051
1.'108 KoMPLETN|E zMoNToWANA oo PRZEKŁADN|z

!

zł

oBRoTNlcĄ w|ERTNlcł vłtośRtoNlcoWADoLowA

WMD.150 ZN4UW
KoLo zĘgATE z=30 M=3 ' z=1 7 M=3 W1 3.050-0'1.048
1.1

09 PRZEKtADNl z oBRoTNlcĄ WlERrNlcA
MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA WMD_1 50 zMUW

Koto ZĘBATE

z=39 M=3

;

z=30 M=3 W1 3.050-0l '51

10 PRZEKŁADNI z oBRoTNlcĄ WlERINlcA
vntośneot.lłcown DoLoWA WMD.l 50 zl\4UW

l

'1

l

.1 1

KoŁo zĘBATE z=33 M=3 W1 3.050-01 '049 PRzEKIADNl z
1 oBRoTNtcĄ WlERTNlcA MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA
WMD-150 ZMUW

2,000

szt

KoŁo zĘBATE z=20 M=3 Wl 3'o50-01 .050 PRZEKIADNl z
1.1

12 oBRoTNlcĄWlERTNlcA
WMD.I50 ZMUW

MAŁośREDNlcoWA DoŁowA

z

1.1

KoLo zĘBATE z=26 M=3 Wl3.050-01.052 PRzEKtADNl
13 oBRoTNlcĄwlERTNlcA MALośREDNlcoWA DoLowA
WMD.'I50 ZMUW

1,1

KoŁo zĘBATE z=34 M=3 w1 3.050-01 .055 PRzEKtAoNl z
14 oBRoTNlcĄWlERTNlcA MALoŚREDNlcoWA DoŁoWA
Wt\4D-150 ZMUW

ą000 szŁ

2ł

zł

2ł

KoŁo ZĘBATE z=29 M=3 W1 3'050"01 .056 PRzEKŁADNl z
15 oBRoTNlcĄ WlERTNlcA MAŁośREDNlcolvA DoŁoWA
wtilD-150 ZMUW

2,000 szŁ

zI

zl

zl

6,000 szt.

zł

zl

zl

'1,000 szt.

zł

Żł

zl

Ą000 szt.

zl

zl

zl

4000 szL

zł

zł

Żl

4000 szŁ

zl

zl

zł

4000 szL

zl

zl

zI

1

'1

1

'1

CYLINDER HYDRAULICZNY WI 3.050.05 KOMPLET DO

.
'

1

6 PRzEKtADNl z oBRoTNlcĄ WlERrN|cA
MAŁośREDNlcowA DoŁoWA WMD_1 50 zMUW

..-

''

'

'

GŁoWlcA zAclsKoWAWl3.050.03 WlERINlcA
MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA WMD-I 50 ZMUW

1.1

PoDKŁADKA REGU LACYJNA GŁoWcY ZAclsKoWEJ
18 W13.o5o-o3.oo8 WlERTNlcA MALośREDNlcowA
DoŁoWA wMD"1 50 zMUW

1.1

1

PoDKŁADKA GŁoWcY zAclsKoWEJ W1 3.o5o_o3.o1 8
9 WERTN|CA lVAŁoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD-I 50
ZMUW

'1.1

PoDKIADM GŁowlcY zAclsKoWE'] W1 3.050-03.01 9
20 WERTNlcA MAŁośREDNlcoWA DoLoWA WMD_150
ZMUW

1.'l

2'l WERTN|CA MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA WMD_I50

poDKtADKA GIOWICY ZACTSKOWEI Wl 3.050-03.024
ZMUW

poDKłADKA zABEzPlEczAJĄcA GŁoWlcY ZAclsKoWE|
22 W13.o5o_o3'01 1 WlERTNlcA MAlośRe oNtcowł
DoŁoWA WMD_1 50 zMUW

4,000

szl

2ł

zl

Żł

1 ,1

cYtlNDER GŁoWlcY zAclsKoWEJ W1 3.050.03.01
23 WlERTNlcA MALośREDNlcowA DoLovVA wMD_1s0
ZMUW

4000 szt.

2ł

zI

zl

1'1

24 03'oo7 WlERTNlcA MAŁośREDNlcoWA DotoWA WMD_

2,000 szt.

zł

Żł

zł

1

.'l

TULEJA
1

50

PRoWADzĄcA GŁoWlcY zAclsKoWEJ

W1 3'050_

ZMUW

1 .1

TŁoK GŁoWcY zAc15KoWEJ W1 3.050'03.023
25 WlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoLolłA wMD.150
ZMUW

2,000 szt.

zł

zł

zl

1.'1

TARczA REGULACYJNA GŁowlqY zAclsKowEJ Wl 3.050_
26 03.012 WlERrNlcA l\4ALośREDNlcoWA DoŁoWA WMD_
1 50 ZMUW

2,000 sŹt

zł

zł

ŻI
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Num.r sttpow.ńl.: PRzzl281 0

1'1

TULEJA PoŚREDNlA GŁoWlcY zAclsKowEJ W1 3.050.
27 03.o2 WIERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoŁoW2 WMD-

szt

zl

Żl

zł

2,000 szt.

zl

zł

zl

2,000

150 ZMUW

1.1

PRoWADNlcA szczĘK GŁowlcY zAclsKoWEJ Wl 3.050'
28 03.ol4WlERrNlcA MAŁośREDNlcoWA DoŁoWAWMD_
I 5O ZMUW

l l.ó

oDRzUTNlK W1 3.050-03.010 WlERTNlcA
vłrośnrot'ltcowADoŁoWA WMD-I50 zl\łUW

2,000 szt.

zl

zl

zl

, ..^

oDRZUTN|KWl3.O5O.O3.OI6WtERTN|CA
WMD-I 50 ZMUW

2,000 szt.

zł

zl

zł

2,000 szt.

2l

zl

zl

2,000 sŻt.

zł

zl

zł

2,000 szt.

zl

zl

zl

2,000 szt.

zł

2l

zł

2,000 szt.

zł

zt

zl

2,000 szt.

zl

zl

zl

szt

zl

zł

ŻI

2,000 szt.

zł

zł

zl

2,000 szt.

zl

zł

zl

2,000 szt.

zł

zł

zł

szL

zł

zl

zł

20,000 szt.

zl

zl

zl

20,000 szt.

zł

zl

zl

2,000 szt.

zł

zl

zł

szL

zł

zł

zl

2,000 szt.

zł

zl

zl

'

'

"
''

"

"" l,tłuośnrorutcowADoLoWA

1.131

.
'

l

,

''

r,

"

PoKRYWA GÓRNA W1 3.050-03.01 3 WlERTNlcA

MAŁośREDNlcoWA DoLowA WMD-1 50 zMUW
wRzEctoNo wt 3.050-03.01 5 wlERTNlcA
vnrośnEoucowA DoLoWA WMD-I50 zMUW
POKRYWA DOLNA W1 3.050.03,03 WIERINICA

'133 t',łlrośnrorutcowADoŁoWA wMD_'l50 zlMUW
18 PWlERTNlcA MAŁoŚREDNlcoWA
DOLOWAWMD.I50ZMUW

I'".'
ląd PoMPA ZĘBATA Pz

TLOCZYSKO CYLINDRA HYDRAULICZNEGO W1 3.0501 .135 05'oo9 WlE RINtcA MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA WM
1 50 ZMUW
KOREK CYLINDRA HYDMULICZNEGO
1 .1

36 WERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA

D_

W1 3.050"05.01 O

DoŁoWA wMD_150

ZMUW

1

sPRĘżYNA cYLlNDM HYDMU LlczNEGo wl3.050'
,137 o5.o11 WlERrNlcA MAtośREDNlcoWA DoŁoWA WMD_
1 50 ZMUW

NAKRĘTKA cYLlNDM HYDMULlczNEGo W'l 3.0501.138 05.006 WlERTNlcA MAtośREDNlcowA DoŁoWA WMD1

50

2,000

ZMUW

'l.1

TLOK CYLINDM HYDMU LICZNEGO W13.050.05.013
39 WERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA DoŁoWAWMD_150
ZMUW

1 .1

40 WERTN|CA MAŁoŚREDNlcoWA DotoWA WMD_150

TULEJA CYLTNDRA HYDRAULICZNEGO Wl 3,0s0-05.01

zl\łUW
DŁAWlcA cYLlNDRA HYDRAULlczNEGo W1 3.0501

1

''l4l

05.oo8 WlERTNlcA

MALoŚREDNlcoWA DoŁowA WMD-

TULEJA PRowADzĄcA Wl 3.050_05'007 Do cYLlNDRA
.142 HYDMULICZNEGO W'l3.050.05 WIERTNICA
MAŁośREDNlcowA DoŁoWA wMD_150 zl\łUW

NAKRĘTM KoRoNKoWA KM20_2.B_FErzN 5 Do
1.143 CYLINDM HYDMULICZNEGOWl3.O5O.05WIERTNICA
MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA wMD_'l 50 zlilUW
1 .1

2,000

150 ZMUW

TŁoK GLoWcY PoDTRZYMUAcEl Wl3'050.1 1.o06
44 wlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoŁolvA WMD_150
ZMUW

1.1

DŹwlGNlA KRZYWKoWA GŁowlcY PoDTRŻYMUJĄcEJ
45 Wl 3.05o_'l 1.o4 WlERTNlcA MAŁośREDNIcoWA

2,000

DOLOWA WMD-'I 50 ZMUW
DŹW|GNlA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄcE'l W13'05o.1 1.03
1.'146 WlERTNlcA

MAŁośREDNlcowA DoŁoWAwMD'15o

ZMUW
'l

TULEjA GŁowlcY PoDTRZYMUlĄcEl W]3'050-1 1 '012
,147 WERTN|CA MAŁoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD_150
ZMUW

2,000 szt.

zl

zt

zl

1

TULEJA GŁoWlcY PoDTRZYMU.|ĄcEi W1 3.050-1 1,01 3
.148 WlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoŁoWA WMD-150
ZMUW

2,000 szŁ

zl

zl

zł

2,000 szt.

zl

zl

zł

1

śRUBA GŁowlcY PoDTRzYMUAcE, Wl3'050-1 1.020
.149 WlERTNlcA MAŁośREDNlcoWA DoLovVA WMD_1 50

ZMUW
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1.1

PoKRYW^ GLoWlcY PoDTRZYMUJĄcEJ W13.050_l 1.007
50 WERTNlcA Mltośne orulcown ooŁowA WMD.150
ZMUW

1.1

NAKRĘTKA szEścloKĄTNA lso 4034-M'l 0-5.RL Do
51 GLoWlcY PoDTRzYMUlĄcEJ W1 3.050'1 1 WERTNICA
MAŁośREDNlcowA DoLoWA WMD_1 50 zMUW

1 .1

2

2,000 szt.

zł

zl

zl

20,000 szt,

zł

zl

zł

szt

zl

sZcZĘKA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄCEJ Wl 3.050.1 1.01 4
52 WlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoLoillA WMD_'l50

2,000

zl

2l\,1UW

1.1

oGNlwo GŁolvlcY PoDIRŻYMUJĄcEJ W1 3.050-1 1.01 5
53 WERTN|CA MAtoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD_150
ZMUW

2,000 szt.

zl

zl

zl

1.1

PoKRYWA GŁoWlcY PoDTRZYMUJĄcE] W]3'050_1 1.01 6
54 WlERTNlcA Mnt ośnroNlcown ooLoWA WMD-'1 50
ZMUW

2,000 szt.

zl

zl

zl

2,000 szt.

zl

zł

zł

BLAcHA l GŁoWlcY PoDTRZYMUAcEJ W1 3'050"1 1.0l 8
56 WlERTNlcA MłtoŚnEorulcowł ooŁolvA WMD_150
ZMUW

2,000 szt.

zł

zł

zl

BtAcHA ll GŁowlcY PoDTRzYlVUJĄcEJ wl 3.050_'l 1.01 9
57 WERTN|CA MAŁoŚREDNlcoWA DoŁo\łA WMD-I50
zl,4uw

2,000 szt,

zl

zt

zł

1.1

UcHo G[oWlcY PoDTRłMUJĄcEJ W13.050-1 1,008
58 WERTN|cA MłtośReorutcowłooŁowA WMD_! 50
ŻMUW

2,000

szt

Żl

zl

zł

1

PlERŚclEŃ GŁowlcY PoDTRzYMUAcEJ Wl 3.050_1 1'009
59 wlERTNlcA Mntośmontcown ooŁoWA WMD_150
ZMUW

2,000 szt.

zł

zl

zł

ąERśclEŃ GtoWlcY PoDTRZYMU'|ĄcEJ W1 3'050_1 1'o1 0
60 WlERTNlcA MetoŚłe orulcown ooŁo\^/A wMD_'150
ZMUW

2,000 szt.

zł

Żl

zI

cYLlNDER GŁoWlcY PoDTMYMUjĄcEJ W1 3.050_1 1.01
WERTN|CA MAtośREDNlcoWA DoLo\^lA WMD_I50
ZMUW

2,000 szt.

zł

zł

zl

2,000 szt.

zł

zł

zl

szL

zł

zł

zl

1 ,1

KADŁUB GŁoWcY PoDTRZYMUAcEj wl3.050_1 'l '0']7
55 WlERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA DoŁo/vA WMD-'l50
ZMUW

'] .1

1

'1

'1

1 .1

1 .1

6l

1 .1

62 WERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA

ączNlK GLoWcY

PoDTRZYMUJĄcEJ W13.050-1 1 '02
DoLo\ilA WMD_150

zl\łUW
FILTR FD201 60-25-1 0AA/V2
1 .1

I

0.000

PlERŚclEŃ UszczELNlAJĄcY PRZEKłADNl z oBRoTNlcĄ
64 A35X47X7 WlERTNlcA MAtośREDNlcoWA DoLoWA
WMD-150 zltłUW

5,000 sut.

zl

zl

zl

plrnścltŃ uszczeLNAJĄCY PRZEKłADNl Z oBRoTNlcĄ
'165 A55x8oX1o WlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoŁoWA
WMD.l 50 ZMUW

5,000 szt

zł

zl

zł

szl

zl

Żl

zl

5,000 szt.

zl

zl

ŻI

5,000 szt.

zl

zł

zl

4000 szt.

zl

zł

zl

5,000 szt

zI

zł

zl

1.1

'l

DO PULPITU

63 sTERoWNlczEGo WERTNlcA MAŁośREDNlcowA
DoŁoWA WMD-1 50 zMUW

1 .1

'l .1

PlERśclEŃ UszczELNlAJĄcY PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ
66 A75X90X1 o WltrrNtcn ueroŚnroNlcowA DoŁoWA
WMD.150 ZMUW

plenścleŃ uszczeLNAJĄCY PRZEKŁADNl z oBRoTNlcĄ
67 475x1oox1o WlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoŁoWA

5,000

WNłD-150 zML]W
PlERśclEŃ o NBR 8o-N-D 2300 RYs.3 PRzEKłADNl
l

.1

PlERśclEŃ o NBR 80-N_c o975 RYs.3 PRzEKtADNl
'l .'1

1.1

z

68 oBRoTNlcĄ WlERTNlcA MALośREDNlcoWA DoŁoWA
WlvlD.150 zMUW

z

69 oBRoTNlcĄ WlERTNlcA MAŁośREDNlcolt/A DoŁowA
WMD.150 ZMUW
PlERśclEŃ o NBR 8o-N-c 0437 RYs.3 PRZEKIADNl Z
70 oBRoTNlcĄWl:ntrutcn ułtośnEoNlcoWA ooŁowA
WMD.150 ZMUW
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KRAJ

PRZZI2810

z

ziłicmlk ńr:2

Num.r pottlpowłńlal PRzzl2810
PlERśclEŃ o NBR 80-N_B o1 70 RYs,3 PRzEKIADNl z
71 oBRoTNlcĄ WlERTNlcA MAŁośREDNlcoivA DoŁoWA
WMD-I50 ZMUW

5,000 szt.

zł

z'ł

zl

szL

Żł

zl

zł

0.000 szŁ

zł

zł

zl

5,000 sŻt.

zl

zl

zł

5,000 szŁ

zl

zl

zł

5,000 szt.

zl

zl

zł

PlERśclEŃ UszczELNlA'|ĄcY A70X90X1 0 Gt'owlcA
zAclsKoWA WlERTNlcA MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA
WMD.150 ZMUW

4000 szt.

Żl

zl

zl

HERśclEŃ UszczELNAJĄCY 30,2X3 GŁoWlcA
'178 zAc15KoWA wlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoŁoWA
WMO.I50 ZMUW

5,000 szt.

zł

zl

zl

1 .1

PlERśclEŃ U5zczELNlAJĄcY l 50X1 80Xl8 GŁowlcA
79 zAclsKoWA WlERTNlcA MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA
WMD.'I50 ZMUW

5,000 szt.

2ł

zl

Żl

1 .1

PlERśclEŃ UszczELNlAJĄcY A65x90x1 0 GŁoWlcA
80 ZAc15KoWA WlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoLoWA
WMD.150 ZMUW

5,000

szt

zl

zl

zł

1.1

8t ŻAclsKoWA wlERTNlcA MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA

5,000 szt.

zl

zl

zl

5,000 szt.

zl

zł

zl

5,000 szt.

zl

zl

zl

szL

zl

zl

zl

5,000 szt.

zl

Żl

zl

1.1

1

PlERśclEŃ o NBR 80.N-B 01 50 RYs.3 PRzEKLADNI z
.172 oBRoTNlcĄ WlERINlcA MAŁośREDNlcolvA DoŁoWA

5,000

WMD.t50 ZMUW
1 .1

73

PlERśclEŃ UsŻczELNlAJĄcY NBR 80_N-29.2x3 RYs'3
PRZEKŁADN| z oBRoTNlcĄ WlERrNlcA
MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA WMD-1 50 zMUW
PlERŚclEŃ U5zczELNlA.|ĄcY

1

'1

1.1

1

1

NBR 80"N-1 9.3X2,4 RYs.3

74 PRZEKłADNl Z oBRoTNlcĄ WlERTNlcA
MAŁośREDNlcowA DoŁoWA WMD_1 50 zMUW
PlERśclEŃ DoclsKoWY W1 3.o50-03.025 GŁoWlcA
75 zAclsKoWA WlERTNlcA MAŁośREDNlcoWA DoŁowA
WMD,150 ZMUW

PlERśclEŃ Wt 3,o5o'o3'o1 7 GLoW|cA zAclsKoWA
'176 WERTNlcA MAŁoŚREDNlcowA DoŁoWA WMD_150
ZMUW

l .177

1

PlERśclEŃ U5zczELNlA'ĄcY 49,2X5,7 GtowlcA

WMD.l 50 ZMUW
1

1

PlERśclEŃ UszczELNlAJĄcY 52,2x3 GŁoWlcA
'182 z^clsKoWA WlERTNlcA MALośREDNlcowA DoŁowA
WMD.1 50 ZMUW

UszczELl(A W13.050_03'o20 6ŁoWcA ZAclsKoWA
.'l83 WERTN|CA MALośREDNlcoWA DoŁoWA WMD-I50
ZMUW

1 .1

1

'1

UszczELKA Wl3.050.03.021 GŁoW|cA zAc|sKoWA
84 WlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoLolivA WMD-150
ZMUW
PlERśclEŃ UszczELNlAJĄcY U2 4ox50x! 0 cYLlNDM
85 HYDRAULlczNEGo WlERrNlcA ll4AŁoŚREDNlcowA

5,000

DoŁoWA wMD_1 50 zMUw

1.1

PlERśclEŃ UsZcZELNlA.lĄcY U2 25X36x8 cYLlNDRA
86 HYDMULlcŻNEGo WlERTNlcA l\4AŁośREDNlcowA
DoŁoWAWMD_.l 50 zMt]W

5,000

szL

zł

zl

zł

1 .1

PlERŚclEŃ UszczELNlAJĄcY zz 25X35x7 cYLlNDM
87 HYDRAULlczNEGo W|ERTNlcA MAŁośREDNlcoWA
DOLOWA WMD.150 ZMUW

Ą000 5zt

zl

Żł

zl

1 .1

PlERśclEŃ UszczELNlAJĄcY oR 44,2X3 cYLlNDM
88 HYDMULlczNEGo WERTNlcA MAŁośREDNlcoWA
DOTOWA WMO-1 50 ZMUW

5,000 szt.

zł

ŻI

zl

1 .1

PlERśclEŃ UszczELNlAJĄcY 1 9/3/P cYLlNDRA
89 HYDRAULlczNEGo wlERrNlcA MAŁośREDNlcowA
DoŁoWA WMD-150 ZMUW

5,000 szt.

zl

zl

ZI

5,000 5zŁ

zl

2ł

zł

szL

zl

zl

2ł

PlERśclEŃ W1 3.o5o-o5.ol 2 cYLlNDM

1.1

90 HYoMULlczNEGo WlERtNlcA MAŁośREDNlcowA
DoŁoWA WMD.l 50 zMUW

PlERśc|EŃ UszczELNlAJĄcY U2 40x56x1 0 GŁoWcY
1.19l PoDTRZYMUJĄcEJwlERTNlcA MAtośREDNlcoWA

5,000

DOLOWAWMD.l50U MUW
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WEGLOKOKS KRAJ So. z o.o.

Nr sorawv: PRZZI2810

z.ĘCtnlk nri 2

Numll poltępow.nlr: PRzzlz8]0
PlERśclEŃ UszczELNhJĄcY U2 20X32X8 GŁowlcY
!.l 92 PoDTRZYMUJĄcEJ WlERTNlcA MAŁośREDNlcoWA
DOLOWA WMD.l 50 ZMUW
1 .1

'

zl

zł

5,000 szt

zl

zl

zI

1

0'000 sŻt.

zl

zl

zł

1

0,000 szt.

ŻI

zl

zl

10,000 szt.

zł

10,000 szt.

zl

zł

zl

20,000 szL

zł

Żł

zl

20,000 szt.

zl

zł

zl

20,000 szL

zł

zł

zl

20,000 szt.

zł

zl

zł

szt

zl

zł

zl

50,000 szt.

zł

zl

zl

4,000 szt.

zł

zł

zł

PlERśclEŃ UszczELN!ĄJĄcY os 60x3 GŁoWlcY
93 PoDTRzYMUJĄcEJ WERTNlcA MAtośnronlcown
DOLOWAWMD.l 50 ZMUW

PRZEwÓD WYsoKoclśNlENloWY P51 P51 /1'] 1 /1 0.400
PoŁĄczENloWY CYL|NDRÓW HYoRAULlczNYcH
! 1 od
' ' ' - '
WERTN|CA MAŁoŚREDNlcowA DoLoWA WMD_I50
ZMUW

1

zł

5,000

PRZEWÓD WYsoKoclśNlENloWY P51 P5'1 /1'] 1 /1 o_5o0
PotĄczENloWY CYL|NDRóW HYDMULlczNYcH
-- WlERTNlcA MAt'osREoNlcoWA DoŁoWA WMD-'I50
''1oĘ

szt

ZMUW
PRZEWÓD

1. .'l

WYsoKoclśNlENloWY P5l P51/1 1 1/1 o_5oo0
PULPITU sTERowNlczEGo Do

PoączE NloWY z
ań
--

CYLINDRA HYDRAULICZNEGO W,1 3O5O.05 WIERINICA
MAtoŚREDNlcoWA DoŁoWA WMD.1 50 zlvlUW
PRzEWÓD WYsoKoclśNlENlowY P51 P5l /l 33/1 6-5000
PotĄczENloWY z PULPfrU sTERowNlczEGoDo
PoMPY Pz1 8P WlERTNlcA MAŁośRE DNlcoWA DotoWA

,,r'
''' "

WMD_150

ŻMUW

ZAWÓRWEE 12 zLMoMc 3c ooWĘżA P5l P51/11l /10MAŁośREDNlcoWA DoŁoWA WMD1 ,1 98 4oo WlERTNlcA
1

1 .1

50

ZMUW

ZAWÓR LEE 1 2 zLN4oMc 3c Do WĘżA P51P51n1u1099 5oo WlERTNlcA MALośREDNlcoWA ooŁowA WMD_
1 50 ZMUW

ZAWÓR GEo 1 8 ZLMA 3c Do WĘżA P51 P51 1111 l1o1.2oo 5ooo WlERTN!cA MAŁośREDNlccM/A DoŁoWAWMD_
1

50

ZMUW

ZAWÓR GEo 1 8 ZLMA 3c Do WĘżA P51 P51/l33t161.2o1 5ooo WlERTNlcA MAŁośREDNlcowA DoŁowA WMD'
150

ZMUW

''"'

uRWvAK RDzENIA Q 59 TYP'M" Do RozerulÓwrl
poowÓJrueJ osPRzĘT WlERTNlcZY

. -^tut

ZAWLECZKA 4X40-FE/ZN8 WIERTNICA DOLOWA

. .^.
'

'

zl

ELEKTRyczNA/pNEUMATyczNA wD.ozEA oMAG

TUTA Q 42 Do RUR z GW|NTE|V PtAsKlM 'cR' osPRzĘT
1 .2o4
WERTNICZY RATUNKOWY

3,000

Ra€m

wa.tośćczęścl nr

1

Łączna Wartość oferty netto
Łączna Waftość oferty brutto

Strona

Se
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n
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KOKS KRAJ So- z o-o-

Nr sorawv: PRZZI?S'10

or4r,,....,..,.,,.,.,,,..,..

zaląC'nlk nri 2

Num.r pGtępow.nl.: PRŻzl281 0

1.ośwladc'am, że Wykonawca sktadający ninierszą ofertę, a

W

przypadku oferty WsPólnej każdy Wykonaffia składający ofertę wspólną:

.Podałemcenęofertowąorazstawkęjednostkową,którazawierawszystkiekoszty,któr€będąPoniesiore

wcelumleŹytetosrykonaniazamóWienia,

akceptuję proponowany prŹez zamawialące8o termln płótnoŚcl \Ąryna8rodzenla nal€żnego na podstawie umovry, który Wynosl do60 dnl kalendaBowy.h od
daty wpływu faktury do zamawlająceto hĄ/stawioneJ na podstawe stosom€go dokumentu np. odbioru prz€dmlotu zamówlenia poNvlerdzone8o przez
zamawlającego.
"

WymaBanlaml slwz,

_

oferuję termln reallzacjl zamówlenia oraz okIes Bwarancjl z8odnle

_

oferowany przedmiot zamóWienia je5t wolny od Wad prawnych

-

oferowany przedmiot zamóWlenia spelnla ffizystkle Wymaganla określone W załącznlku nr 1 do slwz,

_

zapoznałem się z slwz oraz akc€ptuję ]eJ postdnowienia, wtym lstotne Postonowi€nia,

i

z

nie narusza praw 05ób trzecich,

które zostaną Wprowadzone do Umowy - bez

zastrzeżeń

zapoznalem się z wyciągiem z ReEulominu udzielonio zdmówień w wĘGLoKoKs KRAJ sp. z o,o', o$ólnymi worunkami realizocji dostaw (o|URD) - zglqanik nr 6 do
o(azżew przyosdku
Re4ulaminu udzielonia zamówień orazlnstrukclą dla WykonawcóW, zamieszczonyml na stronle http!//dctawd-weglokolc.colr.blz/.
zawarCla umowy, zapoznam osoby reallzujące umowę po stronie Wykonamy z W. lnstrukcją.
_

a w Przypadku ofeny wspólnej każdy wkonarca składarący ofeńę wsŃlną, spelnla warunkl
zachodzą rcbec nie8o podstawy Wykluczenla z postępowania określone w slwz.

2.ośwladczam, że Wykonawca składalący ninleJszq ofertę,
udŹlału w postępowóniU określone w

3.

slwz

oróŻ nl€

ośwladczonlo podmlotóW składaJących wspólną ofonę:

ośWladcŹam w imlenlu Wykonawców składających ofertę, że w prŻyPadku zawarcla umowy na wykonanle prŻedmlotu zamóWenla' Wykonawcy 5kładalący
lub nlenależyte lwkomnie zobowiązanla.

Epólną ofertę będą ponoslć solidarną odpowledzialność za niewykonanle

4.

ośwladczam, źejestem Żwiązany ofertą przez okres 60 dnl.

Strona
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KRAJ So. z o.o.

WEG

Nr sorawv: PRZZI2810

Załącznik Nr 3 do S|WZ

WYKAZ PARAMETRoW TEcHNlczNo - UżYTKoWYCH oFERoWANEGo PRzEDMloTU
zAMoWlEN lA, SPEŁN lEN lA WYMAGAŃ PRAWNYG H, WYKAZ zAŁĄczoNYc H DoKU MENToW
PoTWI E RDzAJĄcYc H s PEŁN lA N E PRzEz o F E RoWA N E DoSTAWY VVYMAGAŃ
oKREsLoNYcH PRzEz zAMAWlAJĄcEGo
I

A.

Parametry techniczno
Nr pozycji formularza

_

użytkowe oferowanego pzedmiotu zamówienia:

ofertowego

..... (jeżelito

konieczne wykaz sporządzić oddzielnie dla kaŻdej pozycji formularza ofertowego lub grup
oferowanych wyrobow).
1

2

B.

są przeznaczone do stosowania
gÓrniczych
wybuchem metanu i pyłu
podziemnych
zagroŻonych
wyrobiskach zakładÓw
w
węglowego'
CzęŚci zamienne stanowiące przedmiot zamÓwienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne
od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.
CzęŚci zamienne będące przedmiotem zamÓwienia

Przedmiot ofeńy spełnia następujące wymagania prawne:
oŚwiadczam ze oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie
narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znakow handlowych, patentów praw autorskich osÓb
trzecich oraz jest zgodny ze złoŻonąofertą przetargową'

przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko
Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własnoŚci przemysłowej lub
know-how przez przedmiot zamÓwienia zobowiązuję się przystąpic do sprawy niezwłocznie po
zawiadomieniu pzez ZamawiĄącego, a takze ponieŚc wszystkie koszty z tym związane, wliczając
w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osÓb trzecich, ktorych prawa zostały

W

naruszone.

C. Załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań
okreś lonych przez Zamawiającego.

1.

2.

oŚwiadczenie dotyczące przedmiotu ofeńy, iŻ oferowany wyrÓb spełnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach zakładÓw gorniczych W warunkach istniejących zagroŻen zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedmiot ofeńy w zaleŻnoŚci od
oferowanej kategorii części zamiennych:

oferowania oryginalnych częścizamiennych Producenta maszyny l urządzenia,
ktorej / którego przedmiot zamówienia dotyczy:
oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częścizamienne są nowymi, oryginalnymi częściami
zamiennymi Producenta maszyny l urządzenia, ktorej / ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy
- zgodnie zewzorem Załącznika nr la;
w przypadku oferowania oryginalnych częŚci zamiennych produkowanych przez WłaŚciciela
dokumentacji' zgodnie z ktorą wykonano maszynę l urządzenie, ktÓrej / ktorego przedmiot
zamówienia dotyczy lub podmiot posiadający upowaŻnienie do ich produkcji na podstawie w/w

1) w przypadku

2)

dokumentacji:

oŚwiadczenie Wykonawcy, Że oferowane częścizamienne są nowymi, oryginalnymi częŚciami
zamiennymi produkowanymi przez WłaŚciciela dokumentacji, zgodnie z ktorą została wykonana
maszyna l uządzenie, ktorej/ktÓrego przedmiot zamowienia dotyczy lub podmiot posiadający
upowaŹnienie do ich produkcji na podstawie w/w dokumentacji _ zgodnie ze wzorem
Załącznika nr 1b,
oŚwiadczenie producenta oferowanych częŚcizamiennych potwierdzające prawo do produkcji
oryginalnych częścizamiennych na podstawie dokumentacji, zgodnie z ktÓrą wykonano
Se kretarz Komisji:
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l

urządzenie, ktorej / ktorego przedmiot zamowienia dotyczy - zgodnie ze Wzorem
Załącznika nr 1c.
maszynę

3) w przypadku oferowania katalogowych częŚci zamiennych zabudowanych w maszynie

/

urządzeniu i ujętych przezProducenta maszyny lurządzenia w DTR / instrukcji uŻytkowania:
oświadczenie Wykonawcy, Źe oferowane częścizamienne są nowymi, katalogowymiczęściami
zamiennymi zabudowanymi w maszynie l uządzeniu, ktÓrej / ktÓrego przedmiot zamÓwienia
dotyczy i ujętymi w DTR / instrukcji uzytkowania - zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1d;

4)

w przypadku oferowania ceńyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych lub katalogowych częŚci
zamiennych:

oświadczenie Wykonawcy, Że oferowane częŚci zamienne są nowymi, certyfikowanymi
zamiennikami oryginalnych lub katalogowych częŚci zamiennych maszyny l urządzenia, ktÓrej
/ ktorego przedmiot zamÓwienia dotyczy - zgodnie zewzoremZałącznika nr 1e i/Iub lf;
oŚwiadczenie Producenta ceńyfikowanych zamiennikÓw oryginalnych lub katalogowych częŚci
zamiennych potwierdzające rÓwnowaznośc produkowanych częŚcizamiennych z oryginalnymi
lub katalogowymi częŚciami zamiennymi maszyny l urządzenia, której / ktorego przedmiot

zamÓwienia dotyczy, wskazujące zakres ich zastosowania w Ściśle okreŚlonym rodzaju
maszyny t urządzenia tj. w wieńnicach stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych zgodnie ze Wzorem Załącznika nr 1g i/lub 1h;
stosowne ceńyfikat(y) potwierdzający/e zgodnoŚÓ właściwoŚci oferowanych częŚci zamiennych
z Wymaganiami stosownych norm i / lub przepisÓw, wydany(e) (odpowiednio do przedmiotu
certyfikacji) przez akredytowane jednostki certyfikujące / jednostki notyfikowane, wskazujący(e)
co najmniej zakres ich zastosowania w okreŚlonym rodzaju maszyny l urządzenia tj. w
wiertnicach stosowanych w podziemnych zakładach gÓrniczych;
nr ceńyfikatu'..'.'''.........
data wystawienia ...........
data obowiązywania

DTR / lnstrukcja użytkowania (stosowania) oferowanych częścizamiennych zawierająca m'in'
opis oraz rysunki umozliwiające identyfikację ceńyfikowanego przedmiotu zamÓwienia i
potwierdzające moŻliwośĆ zastosowania oferowanej częŚcizamiennej w maszynielurządzeniu

bez koniecznoŚci zastosowania dodatkowych adapterow lub ingerowania w

5)

Załącznikanr

E.

konstrukcję

maszynylurządzenia'
W kazdym przypadku, o ktÓrym mowa w pkt 1), 2)' 3) i a)' gdy ofertę składa Wykonawca nie
będący producentem:
oŚwiadczenie Producenta oferowanych częŚci zamiennych o zapewnieniu dostaw oferowanych
częŚci zamiennych w okresie nie krÓtszym niż okres trwania mowy - zgodnie ze wzorem

fi.

oświadczenia:

oświadczam,żeoferowany przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych i fizycznych i
nie narusza praw majątkowych osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobętneciąz
jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia przez
zaoferowany przedmiot zamówienia praw tej osoby, w tym praw wynikających z tytułu własności
przemysłowej, zobowiązuję się do poniesienia (zwrotu Zamawiającemu) wszystkich kosztów i
wydatków z tym związanych, wliczając w to koszty zapłacone pzez Zamawiającego na rzecz
1.

osób trzecich, których prawa zostały naruszone

2' oŚwiadczam, ze wyrob oferowany jako

Zamawia1ącego W Załączniku nr 1 do S|WZ -

rÓwnowaŻny spełnia wymagania okreŚlone przez
dotvczv/nie dotvczv (odpowiednie skreślic)'

1. oświadczam*** ze informacje znajdujące się w osobnym pliku stanowią informacje będące
tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisÓw Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U' z2020r'poz. 'l913 t.j.) tj. spełniają łącznle trzy warunki:
..... (techniczny, technologiczny, organizacyjny
1) informacja ma charakter ...
przedsiębiorstwa lub posiada wartoŚc gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Sekretaz Komisji: Betyna Zedlewska
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Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadnoścobjęcia informacjitajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad I
Ad 2
Ad 3

2. oświadczam, Że wyrób oferowany jako rÓwnoważny spełnia wymagania określoneprzez

Zamawiającego

F.

*

-

**

W

Załączniku Nr 1 do slWZ

E-maiI do obsługizamówień generowanych w pońalu Dostawcy ( LDo

)

niepotrzebne skreŚlić
-wypełnić jeżeli dotyczy

Sekretarz Komisji : Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 4 do S|WZ

WYKAZ WYKONANYCHA'I/YKONYWANYC H DOSTAW

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

Nazwa i adres Wykonawcy:
Data: ...

Wańośó
zamówienia netto
zł
Lp

Przedmiot
zamówienia

Data
dostaw
(nalezy
podaĆ:

(w okresie

dd/mm/rrrr
lub okres
od
dd/mm/rrrr

składania ofert)

do

ostatnich
3 lat przed
upływem terminu

dd/mm/rrrr)

Podmiot
wykonujący
zamówienie*
Pełna nazwa
Odbiorcy
dostaw

(w przypadku

korzystania
przez
Wykonawcę
z jego
potencjału)

Nr

strony

w ofercie

(zawierającej
dokument
potwierdzając
y nalezyte

wykonanie
dostaw)

Uwaga!
Przez wykonanie zamÓwienia naleŻy rozumieĆ jego odbiÓr.
W przypadku dostaw okresowych lub ciągłych naleŻy w kolumnie Data wykonania wpisac
,,do n ad a l'', pod ając wańośc zr ealizow aneg o dotychczas zamÓwie n ia. - Do wykazu naleŻy dołączyć dokumenty potwierdzaiace, że podane w wykazie dostawy zostały
wykonane należycie lub są wykonywane naleŻycie.

-

* W przypadku, gdy wykazano doŚwiadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofeńę
zobowiązany jest udowodnic Zamawiającemu, iŻ będzie dysponował zasobami niezbędnymi

do realizacjizamÓwienia,

w szczegÓ|ności dołączającw tym celu do oferty pisemne zobowiązanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobÓw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia

Sekretaz Komisji : Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

ośWIADczENtE DoTYczĄcE PRzEDMloTU oFERTY

-)

Wykonawca, a W przypadku oferty wspÓlnej Pełnomocnik:
(pełna nazwa i adres)-

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

Posiadane dokumenty, odn iesienia:

'l. oświadczam z

pełną odpowiedzialnością, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i
Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zakładÓw
g Órn iczych w waru n kach istn iejących zagroŻeń.
Że przedmiot zamÓwienia dostarczony będzie w opakowaniu ):
jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.

2. oŚwiadczam,

n
lub
n

zwrotnym

tj.:

(jeżel i dotyczy Wypełn i a Wykon awca określającrodzaj opakowa

n i a)

UWAGA! W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie
opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi. Zwrot opakowań
zwrotnych odbywa się na koszt Wykonawcy.

3'

*)
**)

N.
\

oŚwiadczam, iŻ zobowiązuję się do dalszego zagospodarowania wytworzonych przez siebie odpadÓw
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

w razie potrzeby naleŻy wypełnić dla kaŻdej pozycji (zadania) oddzielnie)
zaznaczyÓ odpowiednio dla oferowanego wyrobu

Sekretaz Komisji : Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
Data

MiejscowoŚc

PEŁNA NAZWA WYKoNAWGY

oŚWlADczEN lE WYKoNAWGY Ws PoLN IE UBtEGAJĄGEGo
slĘ o zAMoWlENIE

oŚwiadczam' ze:

1)
2)
3)

nie jestem w stanie likwidacji lub upadłościalbo jestem w stanie upadłoŚci lub likwidacji oraz o
ogłoszeniu upadłościzawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie
przewid uje zaspokoje n ia wierzyciel i poprzez kwi d ację majątku u padłe g o,
nie zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo
zalegam z uiszczaniem podatkÓw, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne oraz
uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub
wstrzymanie w całościwykonania decyzji właŚciwego organu,
będę ponosił solidarną odpowiedzialnoŚĆ za wykonanie przedmiotu zamowienia.
l i

Wypełnia każdy z Wykonawców wspolnie składających ofeńę.

Sekretarz Kom isji: Betyna Zedlewska
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Załącznik nr 7 do SIWZ
Nazwa Wykonawcy l członka konso

rcj u m

:

oŚWnDczENlE WYKoNAWCY

1.

\Ałkonawca składający niniejszą ofeńę,
składający ofeńę wspÓlną oświadcza. że:

aW

przypadku ofeńy wspÓlnej kazdy Wykonawca

!

jest czynnym* podatnikiem podatku od towarÓw i usług ijest uprawnionym do wystawiania

!

jest zwolnionym* podatnikiem podatku od towarÓw

faktur,
lub
i usług.

* - wybrać właściwąopcję i niepotrzebne skreślić

2.

Wykonawca składający niniejszą ofeńę, a W przypadku ofeńy wspolnej kazdy \A/ykonawca
... '... . przedsiębiorcy w rozumieniu
składający ofertę wspolną oświadcza. że posiada status
ustawy z dnia 8 marca 2013 r' o przeciwdziałaniu nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. 22021r. poz. 424t.j.).

3.

Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspÓlnej kazdy \Ą/ykonawca
składający ofertę wspÓlną oświadcza. że jego właściwymurzędem skarbowym jest:

(

nazwa Unędu Skarbowego i adres )

Sekretarz Kom isji: Betyna Zedlewska
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

lstotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy
$ l.Podstawa zawarcia umowv
Podstawę zawarcia umowy stanowią:
ProtokÓł końcowy potwierdzający wynik postępowania o udzielenie zamÓwienia przeprowadzonego

1'

2.
3.
1.
2.
3.
1.
1)
2)
2.
3.

przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa łączników do wzmacniania obudowy
chodnikowej dIa potrzeb WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w 2022 roku
( gr. materiałowa 288-13)
oferta złoŻona przez Wykonawcę'
Specyfikacja lstotnych Warunków ZamÓwienia (slWZ).

w trybie

$ 2. Przedmiot umowv
Przedmiotem umowy jest: dostawa łącznikow do wzmacniania obudowy chodnikowej dla potrzeb
WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary w 2022 roku ( gr. materiałowa 288-13)
Wykonawca oŚwiadcza, że świadczenie przedmiotowej dostawy odpowiada wszystkim wymaganiom
Załącznika nr 1 do SIWZ'
Zakres Świadczenia wynikający z niniejszej umowy jest tozsamy ze zobowiązaniem zawańym
w ofercie Wykonawcy.
S 3. cena iwarunki płatności
WartoŚÓ

umowy nie przekroczy:

WartoŚÓ netto .'..'.........'.'..'zł,
stawka VAT - zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.
Ceny jednostkowe netto zgodnie zZałącznikiem nr...... do Umowy'
Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw
majątkowych osÓb trzecich oraz jest zgodny ze złoŻoną ofertą. 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 przystąpic do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przezZamawiającego, a takŻe
ponieśc wszystkie koszty ztymzwiązane, wliczając w to koszty zapłacone przezZamawiającego na
rzecz osÓb trzecich, ktÓrych prawa zostały naruszone.
4. Wańośćumowy netto zawańej w wyniku postępowania o udzielenie zamowienia prowadzonego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLoKOKS KRAJ Sp' z o.o., w tym lub aukcji
elektronicznej (ań.70 kc) zawiera wszelkie koszty, w tym: ewentualne opłaty celno-graniczne, koszty
dostawy do magazynÓw Zamawiającego łącznie z ubezpieczeniem na czas transpońu oraz koszty
opakowania nie przewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru.
5. Wykonawcy nie przysługuje zadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
Zamawiający, pomimo dochowania nalezytej starannoŚci, z uwagi na charakter prowadzonej
działalnoŚci nie zapewnia realizaĄi umowy w pełnym zakresie. W przypadku, kiedy zrealizowana
faktyczna wartoŚc umowy netto będzie niŻsza od wartoŚci netto umowy, \A/ykonawcy nie przysługuje
jakiekolwiek wynagrodzenie oraz jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu niezrealizowanej
częŚci umowy'
6' W sytuacjach powodujących koniecznoŚc odbioru towaru przez Zamawiającego z winy \A|konawcy,
ZamawiĄący obciązy \ĄĄlkonawcę kosztami transportu w wysokości poniesionej pzezZamawiającego.
7. Dla okreŚlenia iloŚci oraz terminu dostaw, Zamawiający składac będzie Wykonawcy stosowne
zamowienia. UwaŻa się za skuteczne następujące formy i sposoby przekazywania zamÓwień
Wykonawcy przez Zamawiającego:
1) w formie elektronicznej (opublikowanie zamowienia w Pońalu Dostawcy), lub
2) przesłanie zamÓwienia faksem lub
3) przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną w formacie pdf.
8. W przypadku pzekazywania zamÓwień w formie elektronicznej zamÓwienia publikowane będą
w ,,Pońalu Dostawcy'' co jest rÓwnoznaczne z dostarczeniem zamÓwienia. operacja ta połączona jest z
automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamÓwienia na wskazany przez
Wykonawcę w złoŻonej ofercie (w przypadku trybu aukcja elektroniczna) lub umowie adres poczty
elektronicznej. Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
9' Zamawiający jest uprawniony do doręczenia Wykonawcy zamÓwień nie pÓzniej niz w ostatnim dniu
obowiązywania umowy'
10. Suma wartościzamÓwień wystawionych przezZamawiającego nie moŻe przekroczyc wańoŚci
umowy. WartoŚc odebranego towaru, ktorą zapłaci ZamawiĄący zostanie ustalona w oparciu o ceny
jednostkowe netto uzyskane w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia. Do ww' cen zostanie doliczony
podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Sekretaz Kom
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11'

Zapłata ceny następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Faktury niespełniające wymagań
określonychw niniejszym paragrafie nie będą akceptowane przez Zamawiającego,
12. Faktury za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawiac będzie Zamawiającemu

z

właŚciwych przepisow na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu
ego przez magazy n Za mawiającego
ńa: WĘGLokoKs KRAJ Sp. żo. o., 41-g4o Piekary Śląskie, ul. Gen.
naleŻy
wystawic
13. Fakturę
Jerzego Ziętka z dopiskiem w treści-dot. KWK Bobrek _ Piekary, Ruch Bobrek lub Ruch Piekary
i przesłac na powyzszy adres.
14. Faktury naleŻy wystawiaĆ na adres wskazany w zamÓwieniu oraz przesłac na adres wskazany
w terminie

pynikającym

za mÓwien ia potwie rdzo

w zamówieniu.

15. Faktury muszą
16.

n

byÓ wystawione w języku i w walucie polskiej' zawierać numer umowy, pod ktÓrym

umowa została wprowadzona do elektronicznego rejestru umów prowadzonym przez Zamawiającego
oraz numer zamÓwienia.
Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do dokonania opisu przedmiotu umowy w sposób

rzetelny, zgodny z umową i stanem rzeczywistym, w sposÓb zgodny z nazewnictwem stosowanym
w Polskiej Klasyfikacji V\łrobÓw i Usług (PKWU) lub kodem CN, ponadto nazwa towaru na fakturze
powinna byÓ zgodna z nazwąasortymentu określonegow umowie i zamÓwieniu.
17. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do wystawionej faktury kopię dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 12, a na podstawie ktorego została wystawiona faktura.
18. W przypadku gdy zostało podpisane porozumienie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną, fakturę
naleŻy wysyłac na adres wskazany w porozumieniu.
19. Termin płatnościfaktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi do 60 dni
kalendarzowych od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek
i przedpłat.

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

21. Wykonawca dokona zarachowania wpłaty ceny/wynagrodzenia w pierwszej kolejności na poczet
naleŻności głownejwskazanejw tytule przelewu (arL' 451s 1 Kc nie stosuje się).
22. Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy będzie wskazywany kaŻdorazowo tylko iwyłącznie
na fakturach.

23. Zmiana

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

24'

faktury korygującej.

Rozporządzanie wierzytelnościami wynikającymi z umowy (naleznoścgłÓwna, naleznośĆ uboczna,
i inne), w tym w szczegÓlnoŚci zabezpieczenie, zastaw,
przewłaszczenie, obciązenie, zbycie) wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem

w tym odszkodowania, kary umowne
niewaŻności'

25. \Ą/ykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na kaŻdej fakturze informacji o następującej treści:
,,Rozporządzanie wierzytelnością Wymaga uprzedniej zgody Węglokoks Kraj Sp z o'o.'''
26' Zapłata faktury korygującej nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej dostarczenia
27

'

do Zamawiającego, jednak nie wczeŚniej niz w terminie płatnościfaktury pienłotnej.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania potrąceń wzajemnych wierzytelnoŚci wymagalnych
niewymagalnych. Potrącenie umowne wywołuje skutek z chwilą doręczenia oświadczenia przez
Zamawiającego o potrącen u.

i

i

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

bankowego

z

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

29' NależnoŚci wynikające
zgody Zamawiającego.

30. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę składającego się z wielu

podmiotÓw,

wszystkie podmioty działające łącznie jako Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialnoŚć wobec
ZamawiĄącego za realizaĄę przed miotu u mowy.
31. W przypadku gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają, że wszelkie rozliczenia
z tytułu realizacji umowy, tak od strony wzajemnych naleŹnoŚci jak i zobowiązań odbywać się będą
Rozliczenia
wyłącznie pomiędzy ZamawiĄącym, a liderem konsorcjum tj . .
pomiędzy członkami konsorcjum z tytułu realizacji umowy odbywac Się będą W ramach
ich wewnętrznych uzgodnień, bez udziału Zamawiającego a dokonana przezZamawiającego zapłata
narzecz lidera konsorcjum wyczerpuje roszczenia pozostałych członkÓw konsorcjum z tytułu należnego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. _ (jeŻeli dotyczy)
32. W przypadku umowy z Wykonawcami nie tworzącymi konsorcjum firm Strony zgodnie ustalają,
Że wszelkie rozliczenia z tytułu realizaĄi umowy tak od strony wzajemnych naleznoŚci jak
i zobowiązań odbywac się będą wyłącznie pomiędzy Zamawiającym, a przedstawicielem \Ą/ykonawcy
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33.

'1)

2)

3)

34.

35.

36.
37.
38.

określonym w ofercie i/lub umowie' Rozliczenia pomiędzy pozostałymi podmiotami będącymi
Wykonawcami z tytułu realizacji umowy odbywać się będą w ramach ich wewnętrznych uzgodnień, bez
udziału Zamawiającego a dokonana przez Zamawiającego zapłata na rzecz okreŚlonego
w ofercie i/lub umowie przedstawiciela Wykonawcy wyczerpuje roszczenia pozostałych podmiotow
będących Wykonawcamiz tytułu naleŻnego wynagrodzeniaza realizację przedmiotu umowy'
Zamawiający oświadcza, że:
jest czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług o NlP 653 000 48 65'
jego właŚciwym urzędem skarbowym jest Pieruvszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
ul. Alojzego Felińskiego 2A,01-513 Warszawa,
posiadastatusdużegoprzedsiębiorcywrozumieniuustawyzdnia8marca2013r.oprzeciwdziałaniu
nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U' 2020.935 tj.)
Jezeli ktorakolwiek ze Stron przestanie byc czynnym podatnikiem podatku od towarÓw i usług jest
zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony w terminie 7 dni od daty zaistnienia
zmiany.
W przypadku zmiany właŚciwych urzędow skarbowych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, kaŻda
ze Stron zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie w terminie do 7 dni
od daty jej dokonania.

Zamawiający oŚwiadcza, Że będzie realizowac płatnoŚci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności,tzw. split payment.
Numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi byc rachunkiem
dla ktÓrego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r' - Prawo bankowe (Dz. U.
2020.1896 tj.) prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku gdy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy nie figuruje w rejestrze podatnikÓw VAT
prowadzonymprzez Szefa KrajowejAdministracji Skarbowej, Zamawiający jest uprawniony dozłoŻenia
zawiadomienia, o ktÓrym mowa wart. 1 17ba $ 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia'1997 r. ordynacja podatkowa
(Dz. U. 2020.1325

t

j

).

39. Przedmiot zakupu moŻe zostaĆ sfinansowany przez wybranego przezZamawiającego przedsiębiorcę
leasingowego. W takim przypadku Wykonawca pozostanie zobowiązany względem Zamawiającego
w zakresie:
1) obowiązkÓw wynikających z rękojmi i gwarancji,
2) obowiązkÓw w zakresie dostawy' montazu' uruchomienia, ewentualnych szkoleń w zakresie obsługi
przedmiotu umowy,

3) wymaganych warunkÓw technicznych i jakościowych przedmiotu umowy,
4) odpowiedzialności z tyt. kar umownych za ewentualne nieterminowe wykonanie obowiązkÓw,
o których mowa powyzej na warunkach izasadach okreŚlonych w postępowaniu/umowie.
40. \Ałkonawca oŚwiadcza' Że:
a) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze identyfikacyjnym NlP
ijest uprawnionym do wystawiania faktur
b) lub jest zwolnionym podatnikiem podatku od towarow i usług
41'Wvkonawca oŚwiadcza, ze jego właŚciwym urzędem skarbowym jest ...
...... przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
42.Wvkonawca oświadcza, Że posiada status
przeciwdziałaniu
z dnia 8 marca 2013 r. o
nadmiernym opÓŹnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.
2020.935 t.j.).

43.Strony zobowiązane są niezwłocznie informować drugą Stronę o kazdej zmianie statusu, o ktÓrym
mowa w ust. 33, pkt 3); ust.42 powyzej.

44'W przypadku opoŹnień w płatnoŚciach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem
odrębnych negocjacji.

45.Strony przewidują mozliwoŚc zmiany umowy poprzez obniŻenie cen jednostkowych materiałÓw
wskazanych w załączniku nr ... .. ' do umowy. Zmiana umowy w tym zakresie moŻe nastąpic w formie
pisemnego aneksu do Umowy lub poprzez złoŻenie przez Wykonawcę jednostronnego pisemnego
oświadcze n ia Zamawiające

$ 4 Termin obowiązvwania umowv
Umowa obowiązywac będzie
Zamowienie nie może byĆ doręczone pozniej niz w ostatnim dniu obowiązywania umowy
Termin realizaĄi dostaw - .........od daty wysłania zamÓwienia drogą elektroniczną.

1

2
3

$ 5 Gwarancia i postepowanie reklamacvine
Wykonawca udziela na przedmiot zamÓwienia gwarancji na okres: ..
dostawy pzedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.

1
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin
zapłaty za dostarczone' objęte postępowaniem reklamacyjnym towary, zostaje wtedy wydłuzony
o okres postępowania reklamacyjnego.
W przypadku dostarczenia towaru wadliwego, w tym

z wadą ukrytą, Zamawia1ący złoŻy \Alkonawcy
pisemną reklamację' Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych, pod rygorem
naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyc i udzielic Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi
czy reklamację uznaje i wskazac sposÓb jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna od dnia następnego
po dniu przekazania, drogą faksową lub elektroniczną, przez Zamawiającego reklamacji
do Wykonawcy.

4.
5.

Po stwierdzeniu koniecznościwycofania z uzytkowania dostarczonego towaru z powodu wad zostaną
przeprowadzone og lędziny w obecnoŚci przedstawiciela \Ą/ykonawcy.
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyc, w terminie do 3 dni
roboczych od daty uznania reklamacji, towar wolny od wad, pod rygorem naliczenia kar umownych

zgodniezzapisami$10.

6.
7.

8.

W przypadku rozbieznoŚci stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający moŻe zlecic wykonanie
badań specjalistycznej jednostce badawczej.
W przypadku uzyskania wynikÓw badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi
Wykonawca, ktÓry zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 3 dni roboczych od powzięcia
wiadomości o w/w wynikach, towaru spełniającego wymogi okreŚlone przez Zamawiającego
w postępowaniu, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami s 10.
Wysokośc kosztow badań określikaŻdorazowo specjalistyczna jednostka badawcza.
Wymieniony w ramach gwarancji towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych
zasadach jak przedmiot umowy.
$ 6 Badania kontrolne

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzaniaw dowolnym terminie, w czasie obowiązywania
umowy, badań kontrolnych zakupionego i dostarczonego towaru w zakresie jego zgodności z
deklarowanymi przez Wykonawcę umowy parametrami technicznymi ijakoŚciowymi oraz wydanymi
1)

2)
3)
2.
J.

1)

2)
3)

4)

4

5.
1)

2)
6.

certyfikatami przez:
akredytowaną jednostkę uprawnioną do ceńyfikowania wyrobÓw lub
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawcze lub
laboratorium badawcze posiadające potwierdzenie kompetencjiwydane przez jednostkę uprawnioną do
certyfikowania wyrobów, 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 dniu roboczym licząc od daty
zawiadom ien ia Wykonawcy d rogą faksową lu b elektron iczną.
Zawiadomienie będzie zawierało informację o:
rodzaju towaru objętego badaniem kontrolnym,

numerze dowodu dostawy pańii materiałów lub wyrobu lub częścizamiennych maszynlurządzen
podlegających badaniom kontrolnym'
magazynie, w ktÓrym zostanie pobrana próbka towaru,
terminie pobrania prÓbki do badań kontrolnych ijejwielkoŚciwskazując jednoczeŚnie Jednostkę, ktorej
zlecono ich przeprowadzenie.
Za oznaczenie i zabezpieczenie reprezentatywnej partii towaru, do czasu pobrania prÓbki towaru
do badań kontrolnych, w sposÓb uniemozliwiający ingerencję osÓb trzecich odpowiada Zamawiający
tj.: Kopalnia, w ktÓrejzostanie pobrana probka towaru.
\A/ykonawcy przysługuje prawo uczestniczenia w pobieraniu probkitowaru do badań oraz jejoznaczenia
w dogodny dla niego sposob.
\Alkonawcy i ZamawiĄącemu nie pzysługuje prawo uczestniczenia W procesie badawczym
organizowanym i pzeprowadzanym pzez specjalistyczną jednostkę badawczą, o ktoĘ mowa w ust. '1.
Z pobrania prÓbki towaru do badań kontrolnych sporządza się stosowny protokół zawierający,
co najmniej, informacje określonew ust. 3, ktory podpisują:
Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Magazynowej lub osoba przez niego wyznaczona,
przedstawiciel Wykonawcy umowy.
ProtokÓł, o ktorym mowa w ust. 5, sporządza się w trzech egzemplarzach. oryginał zatrzymuje
Zamawiający, a jedną z kopii otrzymuje przedstawiciel Wykonawcy obecny przy pobieraniu probek
towaru do badań.

7.

W przypadku nieobecnoŚci

przedstawiciela Wykonawcy przy pobieraniu probki towaru do badań,

protokoł, o ktÓrym mowa w ust. 5, sporządza się bez jego podpisu, a \A/ykonawcy nie przysługuje prawo

n ia zastrzeŻeń d otyczących sposobu jej pobie ran ia.
Przekazanie probki do badań jednostce wymienionej w ust. 1 następuje za potwierdzeniem odbioru
wskazującym datę odbioru, ilości nazwę przekazanego do badań towaru oraz nazwisko i imię osoby
odbierającej prÓbkę do badań.
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W przypadku wydania przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa w ust. 1 opinii
stwierdzającej niezgodnośc probki towaru z Wymaganiami określonymi w ust. 1, Zamawiający
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, drogą faksową lub elektroniczną.

10. W przypadku wystąpienia okolicznoŚci, o ktÓrych mowa w ust. 9:
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie określonym w umowie, licząc od daty

2)
3)
4)

powiadomienia, towaru wolnego od wad w ilościrÓwnej wielkości nierozchodowanej dostawy, o ktÓrej
mowa w ust. 3 pkt 2, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie zzapisami $ 10, z zastrzezeniem
ust. '1 1,
\AĄlkonawca, na podstawie faktury wystawionej pzez Zamawiającego, ponosi koszty towaru zuŻytego
do badań, jego dostarczenia do podmiotu pzeprowadzającego badania oraz ich pzeprowadzenia iwydania
opinii,

ZamawiĄący moŻe zlecic, powtÓrne badania kontrolne probki tozsamego towaru z losowo wybranej
dostawy dostarczonej do magazynu wybranego oddziału,
Wykonawca ponosi koszty towaru zuŻytego do powtornych badań, o ktÓrych mowa W pkt 3, jego

dostarczenia do podmiotu przeprowadzającego badania oraz ich przeprowadzenia i wydania opinii,
niezaleŻnie od uzyskanych wynikow,
dwukrotne negatywne wyniki badań wydane przez specjalistyczną jednostkę badawczą, o której mowa
W ust. mogą stanowic przesłankę do odstąpienia od umowy przyczyn lezących
po stronie Wykonawcy i nie dokonaniazapłaty za wadliwą pańię towaru.
11. Towar obarczony wadą, potwierdzoną opinią specjalistycznej jednostki badawczej' o ktorej mowa
w ust. 1, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy jego transportem i na jego koszt.
12. W przypadku ujawnienia, potwierdzonej opinią specjalistycznej jednostki badawczej, o ktorej mowa

5)

z

1

w ust. 1, wady towaru częŚciowo lub

całkowicie rozchodowanego zmagazynl oraz podjęciu
przezZamawiającego decyzji o demontażu iwytransportowaniu towaru z dołu kopalni' kosztami
wynikającymi z wyŻej wymienionych działań obciązony zostanie \Ą/ykonawca na podstawie faktury
wystawionej przezZamawiającego w oparciu o sporządzonąprzez niego kalkulację kosztow.
13. W czasie realizaĄi umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, w uzgodnionym
z Wykonawcą umowy terminie i zakresie, audytu warunkÓw techniczno organizacyjnych
oraz zgodnoŚci procesu realizacji umowy z posiadanymi przez Wykonawcę certyfikatami'
14. W audycie, o ktÓrym mowa w ust. 13, oprÓcz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego mogą
uczestniczyc, na zaproszenie Zamawiającego, rÓwniez przedstawiciele akredytowanej jednostki
ceńyfikującej.

1'
2.
3.
4'
5.
6.
7.
8.
9.

$ 7. Obowiazki Wvkonawcv
\Ą/ykonawca zobowiązany jest dostarczyc przedmiot zamÓwienia zgodny ze złoŻoną ofeńą.

Dostarczenie przez Wykonawcę towaru nastąpi do wskazane1o przez Zamawiającego miejsca
w terminach określonychw zamÓwieniach w godzinach od 06.00 do 13.00' chyba, ze uzgodniono inną
godzinę dostawy. Towar winien zostac wydany Zamawia1ącemu W opakowaniu zwyczĄowo przyjętym
dla danego rodzaju towaru isposobu przewozu.
\Ałkonawca dostarczy przedmiot zamÓwienia transportem własnym
koszt własny
do WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek - Piekary' Ruch Bobrek Iub Ruch Piekary.
Towar winien być oznakowany W sposob umozliwiający jego łatwą identyfikację.
Koszt oznakowania towaru wliczony jest w cenę towaru.

i na

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru lub wskazania odbiorcy odpadów niebezpiecznych

powstałych w wyniku procesu produkcji z materiałÓw dostarczonych przez Wykonawcę. Koszty odbioru
powyzszych odpadÓw ponosi Wykonawca.
Brakiw dostawach towaru, ZamawiĄący zobowiązany jest podac Wykonawcy do wiadomości pisemnie,
faxem lub pocztą elektroniczną w terminie do 3 dni roboczych od ich ujawnienia. Wykonawca winien w
ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia zająć stanowisko, co do braków w towarze.
JeŻeli za1ęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie to brakujący towar Zamawiający będzie uwaŻałza
niedostarczony.
Z chwilą rozpoczęcia realizacji dostaw, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do magazynu
Zamawiającego z kaŻdą pańią wyrobÓw sporządzone W języku polskim dokumenty, potwierdzające
spełnienie przez przedmiot dostawy wymagań okreŚlonych przez Zamawiającego:

Przy pierwszej dostawie:
a) Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) wydany przez jednostkę ceńyfikującą wyroby dla przedmiotu
zamÓwienia.

b) Dokumentacja Techniczna wraz z rysunkiem technicznym oferowanego przedmiotu zamÓwienia,
potwierdzająca spełnienie przez oferowany wyrób Wymaganych pzez ZamawiĄącego parametrÓw
techniczno-uzytkowych przedmiotu zamÓwienia, zgodna z uzyskanym ceńyfikatem.

c)

lnstrukcja uŹytkowania.

d) WzÓ(y) cechy stosowanej przez \A/ykonawcę do oznaczenia wyrobu.
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Przy każdei dostawie:

a) Dokument dostawy.

b)

c)

Deklaracja zgodności wyrobu, według normy PN-EN lso/lEc17050-1:2010 ,,ocena zgodności'
Deklaracja zgodnoŚci składana przez dostawcę. CzęŚc 1: Wymagania ogÓlne''
Dokument gwarancyjny.

d) Świadectwo jakości
e) Atest hutniczy wystawiony dla materiału uzytego do wyprodukowania przedmiotu zamÓwienia Świadectwo odbioru 3.1 według normy PN-EN 10204:2006 dla wyrobow hutniczych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania w Portalu Dostawcy WĘGLOKoKS KRAJ
Sp. z o.o. dowodow dostaw oraz dołączania wydrukÓw do kazdej realizowanej dostawy'

11'

Koszt opakowania nie przewidzianego do zwrotu wliczony jest w cenę towaru.

12. Wykonawca zobowiązany jest

do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem i na własny koszt'

Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą faksową lub elektronicznąo moŻliwościodbioru opakowań

w terminie:

1) do 60 dni od dnia przyjęcia towaru _ dotyczy pozostałych opakowań - jeŻeli dotyczy
2) do 180 dni od dnia przyjęcia towaru - dotyczy bębnÓw po linach, kablach iprzewodach

- jeŻeli

dotyczy

13. JezeliWykonawca

po upływie 70 dniod dnia powiadomienia o moŻliwoŚciodbioru opakowań zwrotnych,
nie dokona ich odbioru, Zamawiający ma prawo:

1) dostarczenia opakowania zwrotnego do siedziby Wykonawcy na koszt Wykonawcy, zgodnie

z cennikiem przewoŹnika,
2) unieszkodliwienia opakowania zwrotnego na koszt Wykonawcy.

$ 8. Obowiazki Zamawiaiaceqo
ZamawiĄący zobowiązany jest do wystawiania zamÓwień, ktÓre będą podpisywane lub przekazywane
bez podpisu (w przypadku zamowień elektronicznych) przez osoby upowaŹnione ze Strony
Zamawiającego.

1.
2.

ZamÓwienie winno określaĆ:
1 ) identyfikatory umowy,

2) sygnaturę postępowania o udzielenie zamÓwienia,
3) datę i numer zamÓwienia,

4) przedmiot zamÓwienia,
5) iloŚci ijednostki miar,

6) ceny jednostkowe netto,
7) ogÓlną wartoŚć netto zamÓwienia,
8) termin realizacji zamÓwienia,

9) miejsce dostawy.

3' Ze strony

Zamawiającego osobą odpowiedzialną

za

realizację umowy

w zawańej umowie lub branzysta sporządzający zamowienie.

są osoby

wymienione

$ 9. Zakres rzeczowv przedmiotu umowv

Zakres rzeczowy zgodnie zZałącznikiem Nr 1 do SIWZ.

1.

1)

a)

b)

c)

d)

$ 10. Kary umowne iodszkodowania
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zapłaciĆ ZamawiĄącemu kary umowne:
w wysokoŚci 10% wańościnetto niezrealizowanej częściumowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okolicznoŚci, za ktÓre odpowiada Wykonawca, w tym przypadku nie ma zastosowania lit. b i lit.
c w zakresie zamowień niezrealizowanych do dnia odstąpienia od umowy,
w wysokoŚci 10% umownej wartości netto towaru okreŚlonego kaŻdorazowo w niezrealizowanej części
zamÓwienia, gdy Zamawiający odstąpi od zamÓwienia z powodu okoliczności, za ktore odpowiada
Wykonawca,

W wysokości0,2% umownej wartoŚci netto towaru określonego kaŻdorazowo

w zamÓwieniu,
nie dostarczonego w terminie zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony do dnia dostarczenia towaru, przy

czym od 31 dnia zwłoki kara umowna liczona będzie w wysokoŚci 0,5%. Wprzypadku definitywnego
braku realizacji zamówienia lub jego części,w sytuacji gdy nie odstąpiono od umowy, kara umowna
rÓwna jest wańości niezrealizowanego zamowienia. Za definitywny brak realizaĄi zamÓwienia lub jego
częŚci uznaje się w szczegÓlności oświadczenieWykonawcy o odstąpieniu od realizacji zamÓwienia
lub jego częścioraz sytuację, w ktorej kwota kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji zamowienia lub
jego częŚci osiągnie wartoŚc niezrealizowanego zamÓwienia lub jego częŚci'
w wysokości 0,2o/o wańościnetto towaru zgłoszonego do reklamacji za kaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki w
jej rozpatrzeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, o ktÓrych mowa W $ 5 ust. 3,
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e)
2)
a)

W wysokoŚci

b)
2'

w wysokości 0,1% umownej wartościnetto zamówionego i nieodebranego z winy Zamawiającego
towaru zakaŻdy rozpoczęty dzień zwłoki.

3.
4'
5.

0,2o/o

wartościnetto podlegającego wymianie towaru

(w przypadkach określonychw $ 5 ust. 5 lub 7 orazw $ 6 ust. 9 pkt 1)'
ZamawiĄący zobowiązuje się zapłacic Wykonawcy kary umowne:

za

kaŻdy dzień zwłoki

w wysokości 10o/o umownej wańości netto towaru określonegokazdorazowo W niezrealizowanym
zamowieniu, gdy Wykonawca odstąpi od zamowienia z powodu okolicznoŚci, za ktore odpowiada
Zamawiający,

W razie opoznienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamÓwienia, Zamawiający uprawniony jest do
nabycia u innego kontrahenta towarÓw, ktorych iloścodpowiada ilościtowarow z dostarczeniem ktorych
\Ą/ykonawca się opÓŹnia. W przypadku, gdy zakup towarÓw zostanie dokonany za cenęwyŻsząod ceny
wynikającej zwiąŻącej Strony umowy, ZamawiĄący obciązy Wykonawcę roŻnicą pomiędzy ceną, po
jakiejZamawiający nabył towar a ceną obowiązującą w umowie.
Zamawiający niezaleŻnie od zastrzezonych kar umownych ma prawo domagania się od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogolnych do wartoŚci faktycznie poniesionych strat oraz utraconych
korzyŚci.
W przypadku wystąpienia okolicznoŚci uzasadniających naliczenie kar umownych, wezwanie do zapłaty
stanowiÓ będzie nota księgowa
Za datę dostawy partii towaru strony przyjmują:

1) datę dostarczenia partii towaru do magazynu Zamawiającego, wpisaną przez magazyniera
do dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne dla
dokumentu dostawy, potwierdzoną jego podpisem i pieczęcią imienną oraz firmową, lub
2) datę przyjęcia do magazynu partii towaru depozytowego, potwierdzoną pisemną informacją
Zamawiającego, przekazaną Wykonawcy lub
3) datę dostarczenia przez Wykonawcę partii towaru wolnego od wad w miejsce pańii reklamowanej,
potwierdzoną w sposób opisany w pkt. 1.
6' Zanaliczanie kar umownych, o ktÓrych mowa W ust' 1 pkt. 1 lit. b' c, d, e, odpowiedzialny jest branŻysta
jednostki organizacyjnej, która wystawiła dane zamÓwienie.

1'

$ 11. odstapienie od zamówienia
W sytuacji, kiedy nie odstąpiono od umowy, ZamawiĄący może odstąpic od realizacji zamÓwienia
z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy i naliczyć kary umowne zgodnie z postanowieniami

$10 ust.1 pkt 1 lit. b, w następujących przypadkach:
1) otrzymania przez Zamawiającego oŚwiadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania przez ZamawiĄącego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany pańii towaru,
co do ktorej Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
3) gdy kwota kary umownejz tytułu zwłokiw rozpatrzeniu reklamacjiwyliczona zgodnie z $ 10 ust.1 pkt 1
lit. d, osiągnie 10% wartoŚci reklamowanego towaru,
4) gdy kwota kary umownej z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad wyliczona zgodnie z $
10 ust.1 pkt 1 lit. e, osiągnie 10% wańości reklamowanego towaru,
5) nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarow, W ilościwyspecyfikowanej
w niezrealizowanym zamÓwieniu, z ktÓrych dostarczeniem \Afukonawca się opÓŹnia.
2. odstąpienie Zamawiającego od realizaĄi zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy
ZamÓwienia, przekazane w kazdej z form przewidzianych dla przekazywania zamowień uważa się
za skuteczne.
3. Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamÓwienia po uzgodnieniu między Wykonawcą
aZamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych'

1.

2.

$ 12. Odstapienie od umowv
Zamawia1ącemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz) w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisÓw prawa, skutkujących powstaniem zagroŻenia bezpieczeństwa mienia
Zamawia1ącego lub zdrowia, życia pracownikow. Prawo to Zamawiający moŻe wykonywaÓ w ciągu 30
dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci o naruszeniu przez Wykonawcę przepisÓw prawa
skutkujących powstaniem w/w zagroŻeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie

należne mu z tytułu wykonania częŚci umowy.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy eX nunc (od teraz)

w przypadku:
1) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalnościlub czynnoŚci objętej
przedmiotem zamÓwienia, jeŻeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
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Prawo to Zamawiający moze wykonywac W ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomoŚci o
zaistnieniu tych okoliczności.''
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy eX nunc (od teraz) zzachowaniem okresu

wypowiedzenia wynoszącego nie więcej niŻ 60 dni, okreŚlonego w odrębnym oŚwiadczeniu,
w przypadku:
1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego,
powodujących mozliwoŚc wykorzystania uwolnionych ŚrodkÓw produkcji lub potencjału ludzkiego do
sa modz ie nej realizacji przez Zamawiająceg o Świad czeń objętych u mową.
2) zmian w strukturze organizacyjnejZamawiĄącego, skutkującejtym, ze świadczenie objęte umową nie
moŻe byc zrealizowane
3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamÓwienia z przyczyn lezących po stronie
Wykonawcy, przy czym za'.
a) niewykonywanie zamÓwienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę
od realizacji umowy w całoŚci lub w części,
b) nienalezyte wykonywanie zamÓwienia rozumie się wykonywanie zamÓwienia w sposÓb
niezgodny ze sposobem określonym W umowie, skutkującym tym, iŻ uzyskany efekt
realizaĄi zamowienia jest nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez
Zamawiającego'
$ 13. Ochrona danvch osobowvch
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do ochrony udostępnionych danych osobowych' w związku
z realizacją dostaw, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środkÓw ochrony danych
osobowych pzetwarzanych w systemach informatycznych zgodnie zzapisami prawa a w szczegÓlnoŚci
zustawązdnia 10maja2018.oochroniedanychosobowych (Dz.U.2019.1781t'i'zdnia 19.09.2019)'
orazrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r'w
sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetv,tarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wykonawca iZamawiĄący zobowiązani są do stosowania wytycznych lub interpretacji, wydanychprzez
polski organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych dotyczących
przetvvarzania i ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca i Zamawiający oŚwiadcząą, Że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych
przedstawicieli Stron postępowania o udzielenie zamÓwienia/umowy zna1ąprzepisy dotyczące ochrony
danych osobowych oraz posiadają stosowne upowaznienia uprawniające do przetwarzania danych
l

4.

osobowych.

Wykonawca i ZamawiĄący oświadcz{ą, Że dane osobowe ich przedstawicieli uzyskane wzwiązku
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia i/lub realizacja umowy zostaną wykorzystane
wyłącznie w celu realizaĄi przedmiotu umowy i tak długo jak jest to niezbędne do jej realizaĄi, a po tym
czasie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń Stron umowy.
$ 14 Przetwarzanie danvch osobowvch
Zgodniezart'13ust.1 iust.2RozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia
27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osÓb fizycznych w związku z przebltarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/vVE
(ogÓlne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RoDo'
Zamawia1ący informuje, iz:

1)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy-J.jest WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o', z siedzibą
w Piekarach Śląst<ich (41-g4o)-przy il. Gen.
Ziętka', wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcÓw
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRs 0000080618, kapitał zakładowy 173 321 000,00 złotych, podatnikiem od towarow
i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NlP 653-000-48-65' REGoN:270034633;
BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, wvwv.weglokokskraj.pl, zwany dalej
Administratorem.

2)

Dane 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 Wykonawcę danych osobowych moŻe dotyczyc reprezentantÓw,
.

3)

4)

5)

właŚcicieli lub pracownikow Wykonawcy.

Dane Wykonawcy są rownieŻ 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 i windykacji naleŻności
w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora określonego w art. 6 ust' 1 lit. f) RoDo'
Przetwarzanie powyzszych danych osobowych jest niezbędne rÓwnież do wykonania ciązącego
na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego W szczegÓlnoŚci z ustawy o podatku
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dochodowym od osob fizycznych i prawnych, ustawy prawo geologiczne i gornicze, ustawy kodeks
karny, ustawy kodeks cywilny, oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RoDo.
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizaĄą
powyzszych celow. Administrator moze udostępnic dane osobowe Wykonawcy innym odbiorcom
Świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń oraz doradzM,ta. Dane Wykonawcy będą
równieŻ udostępniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
przefu,tarzającym, z ktÓrymi 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.

6)

7)

B)

9)

Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 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-mail:
iod@weglokokskraj.pl, tel'3271816 67 lub do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna, iŻ przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza
przepisy RODO.

$ 15. Nadzór wvnikaiącv z zarządzenia środowiskoweqo
W trakcie realizacji zamówienia M/ykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisow prawnych
W zakresie ochrony Środowiska oraz zapisow lnstrukcji dla \A/ykonawcÓw obowiązującej
w WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o.o., zamieszczonej na stronie https://dostawcy-weglokoks.coig.bizl.

1.WykonawcaorazZamawiający.,"Yj'P,"','".ooprzezswojezachowanie(działanie,
znoszenie lub zaniechanie) przepisÓw obowiązującego prawa. Zakaz ten dotyczy takze
pracownikow, przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osob działających w jego imieniu lub na jego
rzeczi odnosisię w szczegÓlnoścido zachowań, ktÓre mogą prowadzić do:

1) popełnienia przestępstw określonych w art. 16 ustawy z dnia 28 paŻdziernika 2002 r.
zaczyny zabronione pod grozbą kary (Dz'U. z2019
o odpowiedzialnoŚcipodmiotÓwzbiorowych
r., poz. 628),

2.

2) 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 zapobiegać wszelkim nieuczciwym działaniom ze strony

1

$ 17. ochrona taiemnic przedsiebiorcv. zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych'

swych przedstawicieli. Gwarantują i zobowiązują się, Źe nie wręczały i nie wręczą zadnej darowizny
lub prowizji; jak rÓwniez nie zgadzały się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi lub
przedstawicielowi drugiej Strony w związku z przedmiotem postępowania i/lub umową.

handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie W związku z wykonywan|em Umowy
ido niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niŻ określony w Umowie, atakŻe

do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktÓrych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie
ich przez Strony w innym celu niŹ przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomoŚci, ze wszystkie

dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy są własnością
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych będących własnoŚcią Zamawiającego
po rozwiązaniu Umowy, przy czym Wykonawca ma prawo zachowaÓ po jednej kopii wszystkich
dokumentÓw i informacji pozyskanych w związku z Umową.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Że wszystkie dane będące przedmiotem bądŹ wynikiem
przeMvarzania na podstawie Umowy są prawnie chronioną tajemnicą ZamawiĄącego ibez

2

3

wyraznej zgody Zamawiającego nie mogą być przez Wykonawcę, jego pracownikow lub
jakiekolwiek osoby, za ktÓre VVykonawca ponosi prawną odpowiedzialnoŚc, poza zakresem
Umowy pzeM,tarzane, ani teŻ korygowane czy udostępnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek
sposÓb.

Wykonawca nie jest zobowiązany traktowac jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez

4

Zamawia)ącego, ktora:
była zgodnie z prawem znana Wykonawcy przed jej ujawnieniem przezZamawiającego lub

1)
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2) została bez Żadnych ograniczeń w zakresie poufnoŚci przekazana przez Zamawiającego
jakiejkolwiek osobie lub jednostce, lub

3) jest powszechnie znana lub została ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli

5.

poufności.

Ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest takŻe dopuszczalne

B'

w następujących sytuacjach
'1) Wykonawca moŻe w razie potrzeby dzielić się informacjami związanymi zrealizacją Umowy
ze swoimi podwykonawcamizaangaŹowanymiw realizację niniejszej umowy, zzastrzeŻeniem
zachowania poufnościinformacji przez podwykonawcÓw;
2) Wykonawca może ujawniac informacje osobom trzecim' takim jak doradcy i/lub ubezpieczyciele
zobowiązani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.
3) Wykonawca moŻe ujawniac informacje na Żądanie organÓw państwowych' gdy obowiązek
przekazania im takich informacji wynika 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 Zamawiającego nie zostaną ujawnione,
udostępnione lub upublicznione aniw części,aniw całości,o ile nie wynika to z innych postanowień
Umowy, a jednoczeŚnie nie słuzy do jej realizacji, zzastrzeŻeniem ust. 4 i 5.
zastosowania skutecznych środkÓw technicznych
Wykonawca zobowiązuje

9.

W przypadku naruszenia przez ktorąkolwiek ze Stron zasady poufnoŚci Strona poszkodowana

:

6.
7.

się do

iorganizacyjnych zapewniających ochronę wszystkich przekazanych informacji i danych
zabezpieczając je przed nieupowaŻnionym dostępem' uszkodzeniem i/lub nieuprawnioną
modyfikacją.

ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogÓlnych kodeksu cywilnego'

$ 18. Ochrona informacii nieiawnvch
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Strony zapisy ustawy z
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (D2.U.2019.742t.i.).

1'
2'
3.

dnia

5 sierpnia

$ 19. Siła wvższa
Strony są zwolnione z odpowiedzialnoŚci za niewykonanie lub nienaleŻyte wykonanie Umowy,
jezeli jej realizaĄę uniemozliwiły okoliczności siły wyzszej.
Siłę wyzszą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezaleŻne od woli stron uniemozliwiające
wykonanie Umowy w całościlub w częŚci na stałe lub na pewien czas, ktÓremu nie moŻna zapobiec
an i przeciwd ziałac przy zachowa n u n a leżytej sta ra n n oŚci.
Przejawami siły wyzszej są W szczegolnoŚci:
a) klęskiżywiołowe np. poŹar, powÓdz, trzęsienie ziemi itp.,
i

4.
5'

b) akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy itp.'
powaŻne zakłocenia w funkcjonowaniu transpońu,
Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności
stanowiącej siłę wyzszą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.
Jezeli okolicznośÓ siły wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dłuzszy niz siedem dni, realizacja
zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres tnłania przeszkody. Zmiana
terminu realizacji umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

1.

Ze strony Zamawiającego osobą/osobami upowaŻnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad

c)

$ 20. Nadzór i koordvnacia

:"n:i:'::'"*li:::/"iu

e-mair
........ e- mail ...
osobą odpowiedzialnąza przesyłanie zamÓwień oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją
i terminowościądostaw jest:

..te|....

2'

.. tel.

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

3.

\}'l,ł'""

.. tel.

...

e- mai,

..... e- mail

...

Zmiana osÓb odpowiedzialnych za nadzÓr nie wymaga formy aneksu' o przeprowadzonej zmianie
w zakresie osob odpowiedzialnych za realizację umowy' Wymagane jest pisemne powiadomienie
drugiejstrony umowy.
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$ 21. Postanowienia końcowe

Ewentualne sprawy sporne, Strony zobowiązują się rozstrzygaÓ polubownie w drodze negocjacji
bezpośrednich.
ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy pozniejszego
niz okreŚlony w umowie:
w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,
po przekazaniu zamÓwienia, dla zamÓwień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez
informację o zmianie terminu realizacji zamÓwienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niz
pierwotny termin realizaĄi' W kazdym przypadku moŹliwa jest zmiana terminu realizacji
zamÓwienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem' faksem

1)
2)

lub e- mailem.

3. W przypadku braku mozliwości polubownego rozwiązania Spory poddawane będą
do rozstrzygnięcia przez sąd właściwyrzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
4' Wykonawca zobowiązany jest, aby wszystkie czynnoŚci związane z koniecznością bezpoŚredniego

WĘGLoKoKs KRAJ Sp. z o'o. (w tym m.in. uzyskanie akceptacji, przekazanie
dokumentacji, doręczanie korespondencji, prowadzenie uzgodnień), a takŻe 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 umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza,ze pod rygorem natychmiastowego odstąpienia przez Zamawiającego
od realizacji Umowy bez prawa odszkodowania, nie będzie zatrudniac w jakiejkolwiek formie
pracownikow WĘGLoKOKS KRAJ Sp. z o.o' przy wykonywaniu czynnościzwiązanych z realizacją
Umowy' Zakaz ten nie dotyczy pracownikÓw Zamawia1ącego, wykonujących na rzecz firm obcych
czynnoŚci, które na podstawie przepisÓw prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowiprzez
pracodawcę zwolnienia od pracy. odstąpienie jest mozliwe w terminie 14 dni od momentu
powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o powyzszych okolicznoŚciach.
W sprawach nieuregulowanych do umÓw stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
zwrÓcenia się do

5.

6.
7.
8'

polskiego.

Wszelkie zmiany iuzupełnienia umowy wymagają dla swej waŹnoŚci formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy zzastrzeŻeniem $ 3 ust. 45.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kaŻdĄ

ze

Stron.

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